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A Secretaria de 
Saúde de Ferraz de 
Vasconcelos vacinou 
1.715 pessoas contra 
a gripe por meio do 
sistema drive-thru, 
que ocorreu na cidade 
nos dias 27, 30 e 31 
de março e 1 e 2 de 
abril, em um posto 
volante instalado na 
Vila Romanópolis. De 
acordo com a pasta, 
o número superou as 
expectativas, visto 
que o sistema de 
vacinação também 
ajudou o município a 
ultrapassar a meta 
de vacinação para 
idosos, sendo que 

O prefeito José 
Carlos Fernandes 
Chacon, o Zé Biruta, 
também exaltou os 
resultados, mas 
alertou que este é só o 
começo da campanha 
contra a H1N1. “Estou 
muito feliz por termos 
passado da meta de 
imunização dos idosos, 
mas esperamos a 
mesma adesão por 
parte dos outros grupos 
também. Temos ainda 
mais duas fases da 
campanha e aguardamos 
a procura por parte 
da população”, finaliza 
o chefe do Executivo 
ferrazense.

Aurélio Alves

esta já atingiu 118% 
do que era previsto.

A estratégia teve 
como objetivo imunizar 
os idosos com menos 
contato físico possível, 
sendo que a aplicação 
foi realizada sem 
a necessidade do 
ferrazense sair do 
veículo. Foi preciso 
apresentar RG no 
ato da imunização 
para um pequeno 
cadastro junto à 
Saúde municipal.

Ainda segundo 
a pasta, a grande 
procura também se 
deu por conta do novo 
coronavírus, apesar 

da dose não proteger 
contra o Covid-19. A 
questão é que os 
idosos são grupo 
de risco do vírus e 
devem ser imunizados 
para evitar imunidade 
baixa, entre outras 
deficiências na saúde.

Vale destacar que 
a vacinação continua 
até o dia 15 de abril em 
11 postos de saúde de 
Ferraz, que aplicam 
a dose de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 
16 horas. As unidades 
têm adotado todos 
os cuidados para 
evitar o contágio pelo 
coronavírus, inclusive 

com a limpeza dos 
locais e oferta de álcool 
em gel durante os 
atendimentos.

O titular a Saúde 
ferrazense, Aloísio Lopes 
Priuli, comemora os 
números e os resultados 
frente aos esforços 
de toda a equipe. 
“Superamos nossas 
expectativas, a adesão 
do público tem sido bem 
satisfatória e aproveito 
para parabenizar 
os servidores que 
estiveram envolvidos 
nesta ação e que estão 
contribuindo em toda 
a campanha contra 
a gripe”, disse Priuli.

FERRAZ IMUNIZA 1,7 MIL IDOSOS 
EM AÇÕES DE DRIVE-THRU
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NOTIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°        

001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE         

INSFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 2ª ETAPA - PLANO DE APLICAÇÃO          

FUMEFI 2017 - O MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, POR SEU           

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VEM NOTIFICAR A EMPRESA MDR          

CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 57.698.821/0001-60        

PARA QUE PROVIDENCIE NO PRAZO IMEDIATO A REPARAÇAÕ E MANUTENÇÃO DE           

UM BURACO DE GRANDE EXTENSÃO E PROFUNDIDADE QUE SE FORMOU EM UM            

TRECHO DA RUA ITAPRATA, ALTURA DO Nº 525, NÚCLEO ITAIM, FERRAZ DE            

VASCONCELOS, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO TRECHO É OBJETO DO           

CONTRATO REFERENTE A CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2018. RESSALTE-SE        

QUE O DESCUMPRIMENTO DESSA OBRIGAÇÃO É PASSIVEL DE APLICAÇÃO DE          

MULTA. 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 
Rua Jacomo Zanchetta, 273 – Centro – Tel: 4674-3458. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de

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!    


