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FERRAZ VACINOU
 66 IDOSOS ACIMA DE 90 ANOS

Em apenas dois dias 66 
idosos com idade superior 
a 90 anos foram vacinados 
na cidade de Ferraz de 
Vasconcelos. A 
informação é da Secretaria 
Municipal de Saúde. Ao 
todo, está prevista a 
imunização de 390 pessoas 
desta faixa etária com a 
vacina Coronavac.
A vacinação está 

ocorrendo na UBS Mário 

Margarido, também 
conhecida como CSII, das 
9 às 15 horas, pelo sistema 
drive-thru.
Uma tenda está disposta 

na frente da unidade de 
saúde onde os veículos 
podem estacionar e o idoso 
recebe a dose da vacina. 
Aqueles que estiverem 
com dificuldades de 
locomoção ou acamados, 
os familiares podem ir até 

esta unidade, fazer o 
cadastro e receber a 
aplicação em casa.
A Prefeitura recebeu na 

terça-feira, 2, mais 1.660 
doses da Coronavac e até 
agora 2.613 pessoas já 
foram imunizadas em 
Ferraz de Vasconcelos. A 
vacinação aos profissionais 
ligados à saúde também 
segue na cidade.
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Decreto n° 6.330 de 29 de janeiro de 2021. 

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar – “Excesso de Arrecadação”, autorizado 

no Inciso I do Art.7º da Lei Municipal n° 3417 de 21 de dezembro de 2020.” 

 

Decreto n° 6.333 de 3 de fevereiro de 2021. 

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar – “Excesso de Arrecadação”, autorizado 

no Inciso I do Art.7º da Lei Municipal n° 3417 de 21 de dezembro de 2020.” 

 

Decreto n° 6.334 de 3 de fevereiro de 2021. 

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar – “Superávit Financeiro”, autorizado 

pela Lei n° 3417 de 21 de dezembro de 2020.” 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 04 de fevereiro de 2021. 

Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação. 
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Expediente

Vice-Prefeito: Daniel Balke
Prefeita Municipal: Priscila Gambale

Produção: Secretaria de Comunicação Social

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
Avenida Rui Barbosa, 315 - Vila Romanópolis
CEP: 08529-200
Telefone: 4674-7800
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Unidade Físcal 
do município

UFM R$107,52
2021

Uma campanha da 
Prefeitura de Ferraz

de Vasconcelos

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS

TELEFONES ÚTEIS

Policia Militar:
190
Guarda Civil Municipal:
153 ou (11) 4679-4334
Samu:
192
Bombeiros:
193
Transito:
(11) 4674-4000
Ouvidoria:
(11) 4674-7839
Defesa Civil:
(11) 4676-1947 ou (11) 95310-2217
Vigilância Sanitária/Zoonoses:
(11)4674-3458 e (11) 4676-6812
Iluminação Pública (CTIP) :
(11) 4674-7827

PREVENÇÃO É O
MELHOR CAMINHO

Boletim Ofícial do Município (BOM)
Criado pela Lei n. 2.645 de 
17/10/2005 e regulamentado pelo 
decreto n. 5.894 de 16/02/2017
comunicacaosocial@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado Sars-Cov-2, ele apresenta um 
aspecto que tem uma variação de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com Covid-19 pode 
ser assintomático ou oligossintomático (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos 
detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem di�culdade respiratória, dos quais 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato 
próximo por meio de: Toque do aperto de mão contaminadas; Gotículas de saliva; 
Espirro; Tosse; Catarro; Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, 
mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.

Os sintomas da covid-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal-SG 
(presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois 
dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor 
de cabeça, tosse, coriza) até uma pneumonia severa. Os sintomas mais comuns 
são: Tosse/Febre/Coriza/Dor de garganta/Di�culdade para respirar Perda de olfato 
(anosmia) Alteração do paladar (ageusia) Distúrbios gastrintestinais 
(náuseas/vômitos/diarreia) Cansaço (astenia)/Diminuição do apetite 
(hiporexia)/Dispnéia ( falta de ar)

O que você precisa saber

Como ocorre a transmissão ?

Quais são os sintomas

 @prefeituraferrazdevasconcelos
 Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br


