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DISTRIBUIÇÕES DA CAMPANHA DO 
AGASALHO CONTINUAM EM FERRAZ

O Fundo Social 
de Solidariedade de 
Ferraz de Vasconcelos 
realizou nesta segun-
da-feira, 17 de junho, a 
distribuição de peças 
arrecadadas na Cam-
panha do Agasalho 
2019 para os muníci-
pes referenciados no 
Centro de Referência 
de Assistência Social 
(Cras) do bairro do 
Bela Vista. Aproxima-

Doe você também
Apesar das dis-

tribuições já estarem 
ocorrendo, o Fundo So-
cial de Ferraz continua 
aceitando doações, ao 
passo que a meta de 
100 mil peças arreca-
dadas ainda não foi 
atingida. Para mais 
informações sobre 
pontos de arrecadação, 
o órgão atende pelo 
4675-1793.  

AQUEÇA UM CORAÇÃO

damente 200 famílias 
foram benefiadas com 
a visita da equipe do 
órgão.  

Na local, as peças 
foram dispostas em 
cabides e os presentes 
puderam escolher os 
agasalhos. Além dis-
so, na oportunidade, 
também foram distri-
buídos cobertores. A 
próxima entrega está 
prevista para ocorrer 

no dia 25  de junho, 
terça-feira, no Cras do 
bairro São Francisco. 

De acordo com a 
presidente do Fun-
do ferrazense, Bruna 
Carolina Chacon, os 
equipamentos da As-
sistência Social são um 
dos principais pontos 
de distribuição das 
roupas. “São os Cras 
justamente que contam 
com o cadastro de 

algumas das pessoas 
que mais precisam ser 
aquecidas na cidade. 
Distribuir nestes locais 
é fundamental para 
cumprirmos a missão 
da Campanha do Aga-
salho. Estou satisfei-
ta com as entregas 
que já realizamos até 
agora e tenho boas 
expectativas para as 
próximas”, afirmou 
Bruna. 
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———Nota de Pesar——— 
 

Perdemos um homem devotado à causa da segurança, um Cabo da gloriosa            

Polícia Militar, que em combate foi pego de surpresa por um meliante.            

Marisvaldo Camelo da Rocha Junior, o Rochinha, que fazia parte do 32º            

Batalhão da PM da 3ª Cia de Ferraz de Vasconcelos. O Governo Municipal,             

em nome do prefeito e todos os colaboradores, rendem suas homenagens           

aos serviços que ele prestou como policial, na certeza de que muitos            

seguirão seus exemplos. 

À família, nossos votos de pesar, e aos amigos, nossos sentimentos pela            

perda irreparável deste combatente que sempre honrou a farda da Polícia           

Militar do Estado de São Paulo. 

 

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos  

         Governo Municipal 


