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A Prefeitura de 
Ferraz de Vasconcelos 
recebeu hoje, 16 de 
abril, a doação de 
20 máscaras do tipo 
viseira para auxiliar 
os funcionários da 
Saúde municipal no 
combate ao novo 
coronavírus. A parceria 
foi com a Faculdade 
de Tecnologia do 
Estado de São Paulo 
(Fatec) do município. 
As máscaras foram 

e estar junto com a 
gente no combate ao 
coronavírus”, disse o 
chefe do Executivo 
ferrazense sobre como 
a doação chegou em 
boa hora.

Para conhecer mais 
sobre o grupo que 
realizou a doação, acesse 
https://www.kickante.
com.br/campanhas/
urgente-fabricacao-
mascaras-contra-
covid-19.

Decom Ferraz

recebidas em mãos 
pelo prefeito José 
Carlos Fernandes 
Chacon, o Zé Biruta, em 
seu gabinete, na Vila 
Romanópolis, e pelo 
titular da Secretaria 
Municipal de Saúde, 
Aloísio Lopes Priuli.

O grupo que doou as 
viseiras é formado por 
professores e alunos 
da Fatec, bem como 
por empresários. A 
equipe fabrica este 

tipo de máscara e 
tem doado a hospitais 
e instituições que 
estão debruçadas no 
combate ao Covid-19. 
A produção é possível 
por meio de doação 
de filamento, acetato, 
PVC e verba para 
apoio.

A doação também 
foi intermediada pela 
Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico e Agropecuária, 

formando uma força-
tarefa em prol da 
proteção e cuidado 
com a população 
ferrazense.

“Esta doação vai 
nos ajudar muito, afinal 
a proteção tem que 
começar justamente 
pelos profissionais 
da saúde. Torcemos 
para que mais 
pessoas como as que 
compõem este grupo 
apareçam e possam 

SAÚDE DE FERRAZ RECEBE DOAÇÃO 
DE MÁSCARAS TIPO VISEIRA
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PEDIDO DE PRAZO - SR.(A) CECÍLIA RIBEIRO DOS SANTOS -          

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20.0056.0029-000 SITO RUA     

BARTOLOMEU DE GUSMÃO, Nº122 – VL CORREA - FV - QDRA.           

23 – LOTE: 26 PA . DEFIRO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS            

AO AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 20929 DA DATA DA PUBLICAÇÃO.  

 

PEDIDO DE PRAZO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6527/2020 -         

SR.(A) EMILLY CAROLINE DOS SANTOS SOARES - INSCRIÇÃO        

MUNICIPAL: 13.0023.0014-000 SITO RUA DOS YPES, 194 – VISTA         

MARGARIDA – FV - QDRA. 15 – LOTE: P13 B . DEFIRO O PRAZO             

DE 30 (TRINTA) DIAS AO AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 20925 DA           

DATA DA PUBLICAÇÃO.  
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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!    


