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Na última sexta-
feira, 21 de fevereiro, a 
Vigilância Epidemiológica 
de Ferraz de Vasconcelos 
promoveu o “Fique 
Sabendo”, campanha 
que tem por objetivo 
intensificar a oferta 
de testes rápidos no 
período de carnaval. 
A ação ocorreu na 
estação da Companhia 
Paulista de Trens 
M e t r o p o l i t a n o s 
(CPTM) “Ferraz de 
Vasconcelos”, no 
Centro, onde foram 
realizados 198 testes 
de HIV e sífilis.

Na oportunidade, 
foi identificado um 
caso positivo de 
HIV e um de sífilis. 
Os pacientes foram 
encaminhados para 
testes confirmatórios, 
e posteriormente, 
direcionados ao 
tratamento, que 
inclusive é realizado 
na cidade. Durante 
a iniciativa, também 
houve a distribuição 
de preservativos, 
materiais informativos, 
bem como orientação 
por parte dos agentes 
de saúde para quem 
passava pelo local. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde também 
aproveitou o ensejo 
para dar dicas sobre 
como se prevenir 
contra o Covid-19, 
doença causada pelo 
novo coronavírus. 
Os ferrazenses 
aprenderam que já 
é um grande passo 
realizar pequenas 
ações como higienizar 
regularmente as 
mãos, utilizar álcool 

Executivo ferrazense.

Coronavírus
A Secretaria de 

Saúde de Ferraz 
inicia, a partir de 
hoje, uma nova etapa 
nas orientações aos 
profissionais da pasta 
sobre o coronavírus. 
Hoje, 26 de fevereiro, 
os médicos da rede 
foram capacitados neste 
sentido, e amanhã será 
a vez dos enfermeiros 
da cidade. Vale destacar 
que as formações estão 
sendo direcionados 
pelas novas orientações 
provindas do Ministério 
da Saúde. 

Aurélio Alves

gel, tossir cobrindo a 
face evitando utilizar 
as mãos para isto, não 
compartilhar objetos 
pessoais e ainda 
preferir ambientes 
ventilados e evitar 
aglomerações.

De acordo com 
o titular da Saúde 
municipal, Aloísio 
Lopes Priuli, a ação 
foi muito positiva, 
considerando não 
só os números, mas 
também o interesse 
da população que 
passava pelo local. 
“O ‘Fique Sabendo’, 
por exemplo, é uma 
campanha que realizamos 

já com a certeza que 
encontraremos resultados 
positivos, como foi 
desta vez. Desta 
forma, conseguimos 
encaminhar de forma 
correta a pessoa 
para um tratamento 
adequado, provendo 
o acompanhamento 
completo. Na sexta-
feira, também vimos o 
interesse dos moradores 
em saber sobre como 
se prevenir contra o 
coronavírus, o que 
nos ajudou bastante a 
propagar a informação 
com mais facilidade” 
, destacou Priuli. 

O prefeito José 

Carlos Fernandes 
Chacon, o Zé Biruta, 
falou da importância 
de campanhas como 
o “Fique Sabendo” 
serem promovidas 
na cidade. “É a Saúde 
indo até o munícipe, 
realizando a busca ativa 
de doenças, cuidando 
da população. As 
campanhas intensificam 
os serviços que já são 
oferecidos durante 
todo o ano da cidade, 
e ainda conseguem 
abranger um público 
muito maior. Isso é 
dar aos munícipes 
saúde humanizada”, 
concluiu o chefe do 

Ferraz realiza quase 200 testes rápidos
durante “Fique Sabendo” de carnaval
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Processo: 15592/2019 - Auto de Notificação:23391                                  CNPJ: 
33.971.443/001-89  LOCAL FISCALIZADO:  Rua Chico Mendes,88 - Vila São Paulo / FERRAZ DE 
VASCONCELOS - SP.   FATO OCORRIDO: APRESENTAR  AVARA DE LICENA DE FUNCIONAMENTO, VIA RAPIDA 
EMPRESA - JUCESP . Informo que em 16 de SETEMBRO de 2019, foi emitido o Auto de Notificão Nº 23391. O 
autuado tem prazo 08 (oito) dias, para apresentar defesa e ou regularizar a empresa junto à 
municipalidade. O não atendimento a esta notificação/interdição acarretará ao notificado sanções 
legais conforme disposto na LeI1408/19art.8º e 9º. 

Processo: 996 - Auto de Notificação: 23390  CNPJ: 24.379.457/0001-17               LOCAL 
FISCALIZADO: Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves,1068 casa 1 / FERRAZ DE VASCONCELOS - SP. 
FATO OCORRIDO: APRESENTA ALVARA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, VIA RAPIDA EMPRE - JUCESP . 
Informo que em 16 de SETEMBRO de 2019, foi emitido o Auto de Notificação Nº 23390. O autuado tem 
prazo 08 (oito) dias, para apresentar defesa e ou regularizar a empresa junto à municipalidade. O não 
atendimento a esta notificação/interdição acarretará ao notificado sanções legais conforme disposto 
na LeI1408/19art.8º e 9º. 

 

 

Há muitos animais 
precisando de um 
lar e de carinho. 

Animais não são brin-
quedos e não são des-
cartáveis;

A vacinação antirrábica 
é obrigatória
e gratuita. Fique sempre 
atento a programação
do seu município.

Para evitar que seu animal fique doente 
ou possa transmitir doenças você deve:     
mantê-lo em local limpo;
proporcionar abrigo e alimentação ade-
quados;
vacinar e levar periodicamente seu 
animal a um veterinário.

Adote ao invés de comprar um animal, 
assim você ajuda os animais abandona-
dos e não estimula o comércio que, 
muitas vezes é praticado de modo 
abusivo e cruel;

Não deixe seu cão solto pelas 
ruas. 

Durante os passeios use 
sempre guias e coleiras.

A castração reduz o número 
de animais abandonados e o 
risco de  tumores;

Animais possuem comporta-
mentos diferentes e individu-
ais. Respeite a natureza do 
seu animal!    


