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Fundo Social lança 
Campanha do Agasalho 2018

O Fundo Social de 
Solidariedade de Ferraz 
de Vasconcelos pro-
moveu o lançamento 
da Campanha do Aga-
salho 2018, intitulada 
“Compartilhe o Amor”, 
na sexta-feira (27 de 
abril). O anúncio foi 
realizado no anfiteatro 
do Paço Municipal, 
na Vila Romanópo-
lis, e contou com a 
presença do prefeito 
José Carlos Fernandes 
Chacon, o Zé Biruta, 
e da presidente do 
Fundo Social e filha 
do prefeito, Bruna 
Chacon.

A ação que tem 
como objetivo arre-
cadar 100 mil peças, 
mesma meta do ano 
passado, e contará 
com 150 caixas dispo-
níveis para a arreca-
dação de agasalhos. 
Em 2017, foram 200 
caixas, mas de acordo 
com Bruna, os pontos 
que não deram resul-
tado efetivo foram 
retirados para uma 
arrecadação mais 
organizada. 

Os pontos ficarão 
na Prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos, nos 
Centros de Referência 
de Assistência Social 
(CRAS’s), em comér-
cios do município, e 
principalmente nas 
unidades escolares 
municipais e estaduais 
que desempenharam 
papel principal na 
Campanha do ano 
passado. Além de 
roupas, cobertores 
também poderão ser 
doados. Uma novidade 

sucesso. “Estão aqui 
as pessoas que real-
mente foram nossos 
parceiros em 2017 e 
quero agradecer vocês 
por isso. A Campanha 
nada mais é do que um 
ato de solidariedade, 
de ter um olhar de 
empatia pelo próximo. 
Infelizmente somos um 
município pobre, mas 
se cada um dividir um 
pouquinho do que tem, 
venceremos”, ressaltou 
o chefe do Executivo.  

Para prestigiar o 
evento, estiveram pre-
sentes os secretários 
municipais Rodrigo 
de Freitas Siqueira 
(Assistência Social), 
Valéria Eloy da Silva 
Kovac (Educação), 
Silvana Francinete 
da Silva (Fazenda), 
Bruno Daniel Oliveira 
(Assuntos Jurídicos), 
Pedro Elias Bou Assi 
(Desenvolvimento Eco-
nômico e Agropecuá-
ria), o vereador Renato 
Ramos de Souza, e a 
dirigente regional de 
Ensino de Suzano, Vera 
Lúcia Miranda.

Ações paralelas
Durante a Campanha 

do Agasalho o Fundo 
Social de Ferraz não 
arrecada apenas as 
roupas, mas também 
realiza outras ações 
que complementam 
a arrecadação. Neste 
ano, haverá a distri-
buição de sopas e 
cobertores para mo-
radores de rua, além 
da vacinação contra 
a gripe também para 
este grupo.

Aurélio Alves

‘COMPARTILHE O AMOR’

deste ano é que quem 
não tiver como levar 
em algum ponto de 
arrecadação, poderá 
ligar para o Fundo 
Social que o órgão 
buscará as peças. 

Os agasalhos 
arrecadados serão 
distribuídos para as 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social, 
que são acompanha-
das pelos CRAS’s, os 
quais são coordena-

dos pela Secretaria 
de Assistência Social 
do município.

“A Campanha do 
Agasalho é a ação 
que eu mais gosto 
do Fundo Social e 
ano passado fomos 
surpreendidos com a 
adesão e ajuda dos 
munícipes. Falam que 
um ano é melhor do 
que o outro, mas se a 
Campanha 2018 ocor-
rer como foi em 2017, 

já estarei satisfeita”, 
disse Bruna.   

Além disso, as es-
colas que arrecadarem 
mais agasalhos serão 
agraciadas com uma 
premiação surpresa 
que será divulgada 
no decorrer da Cam-
panha.  

O prefeito Zé Biruta 
agradeceu os parceiros 
e afirmou que se cada 
um fizer sua parte, a 
arrecadação será um 
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MAIS UMA AMBULÂNCIA 
CHEGA EM FERRAZ

Aurélio Alves

TERCEIRA UNIDADE
Ferraz de Vas-

concelos ganhou 
mais uma ambulância 
na quinta-feira (3 
de maio). A entrega 
das chaves para a 
equipe do Serviço 
de Atendimento 
Móvel de Urgência 
(Samu) foi realizada 
pelo prefeito José 
Carlos Fernandes 
Chacon, o Zé Biruta, 
na sede do Serviço, 
na Vila Romanó-
polis. A partir de 
agora, o município 
conta com três 
ambulâncias em 
funcionamento, 
sendo duas de 
suporte básico 
e uma avançada. 

O veículo foi 
doado pelo Governo 
Federal, por meio do 
Ministério da Saúde 
em uma renovação 
de frota que está 
sendo executada 
em todo o País. É 
a segunda indica-
ção do deputado 
federal Guilherme 
Mussi para Ferraz. 
A unidade é de su-
porte avançado e 
atua como se fosse 
uma Unidade de 
Terapia Intensiva 
(UTI). Conta com 
um médico, um 
enfermeiro e um 
condutor socorrista, 
e suporta procedi-
mentos de maior 
complexidade. 

De acordo com 
o prefeito Zé Biruta, 
limpar o nome do 
município foi es-
sencial para mais 
esta conquista. “Se 
o nome da cidade 
está sujo, não rece-
bemos nada, então 

regularizamos o que 
precisava e graças 
a isso conseguimos 
mais uma ambu-
lância. Quando tive 
uma oportunidade 
com o presidente 
Michel Temer, falei 
que Ferraz preci-
sava de no mínimo 
dez ambulâncias, 
já que somos em 
200 mil habitan-
tes, mas para quem 
não tinha nada, três 
já são uma vitória. 
De qualquer for-
ma, continuaremos 
correndo atrás de 
mais recursos e veí-
culos para o Samu”, 
afirmou o chefe 
do Executivo. 

O presidente 
da  Câmara, Flávio 
Batista de Souza, 
que também esteve 
presente, parabe-
nizou a adminis-
tração e ressaltou 
que quem ganha é 
o ferrazense. “Nós, 
vereadores, vínha-
mos cobrando uma 
participação mais 
efetiva do governo 
na área da saúde, 
e hoje vemos o 
resultado. Quero 
dar os parabéns a 
gestão do prefeito 
Zé Biruta e destacar 
que quem ganha 
são as pessoas 
que aqui residem”, 
salientou. 

“A falta de am-
bulância era uma 
das reclamações 
que recebíamos 
na Câmara e em 
menos e um ano 
e meio de man-
dato é a tercei-
ra unidade que 
o prefeito traz 

para a cidade. 
Ficamos conten-
tes porque isso 
mostra que Ferraz 
está começan-
do a melhorar”, 
complementou o 
vereador Antônio 
Marcos Atanázio., 
na oportunidade.  

 Na entrega das 
chaves também 
estavam presentes 
a presidente do 
Fundo Social de 
Ferraz e filha do 
prefeito, Bruna 
Chacon, a  coor-
denadora geral do 
Samu de Ferraz, 
Fernanda Branco, 
e os secretários 
municipais Edém 
José de Araújo 
(Governo) e Bru-
no Daniel Oliveira 
(Assuntos Jurí-
dicos).


