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Boletim Oficial do Município Ferraz de Vasconcelos

A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Ferraz de Vasconcelos 
divulgou nesta terça-feira (6) 
cursos gratuitos de capacitação 
profissional online. Ao todo, são 
12 cursos que fazem parte do 
programa Empreenda Rápido.

Com o objetivo apoiar os micros 
e pequenos empreendedores da 
cidade, oferecendo mais qualificação 
na retomada pós-pandemia, as 
formações serão subsidiadas pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai). As inscrições são válidas 
até seis dias úteis antes do início de 
cada curso, desde que não alcance 
o número máximo de participantes. 
O Senac conta com 30 vagas em 

cada curso e o Senai com 16.
Os interessados podem escolher 

o curso a partir dos temas a seguir, 
e a inscrição deve ser realizada no 
formulário digital: “Aprenda a Vender 
no E-commerce”, “Converta Vendas 
utilizando Inbound Marketing”, “Venda 
Melhor com Técnicas Consultivas”, 
“Aprenda a Vender Melhor no 
Varejo”, “Converta Melhor suas 
Vendas Criando uma Experiência de 
Compra” , “Higiene na Manipulação 
de Alimentos”, “Técnicas para Reduzir 
Perdas e Desperdícios de Alimentos”, 
“Rotulagem dos Alimentos”, “Técnicas 
de Visagismo para Profissionais da 
Beleza”, “Técnicas para Fotografia 
Comercial com Celular”, “Técnicas 
para Desenvolver Projeto de 
Iluminação”, e “Desenvolvimento de 

Projetos Eletrônicos para Padrão 
de Entrada de Baixa Tensão”.

De acordo com o secretário da 
pasta e vice-prefeito, Daniel Balke, 
as oportunidades poderão ajudar 
os munícipes a descobrirem suas 
características empreendedoras 
e aprimorar seus conhecimentos. 
“Todo o conteúdo desenvolvido 
pelas entidades ajudará tanto os 
pequenos empreendedores, quanto 
quem ainda deseja abrir o seu 
próprio negócio e tem dificuldade 
em dar início ao projeto por falta de 
preparo técnico. Ações como essa 
estimulam o cidadão a não desistirem 
de seus objetivos”, afirma Balke.

O link para a inscrição nos 
cursos pode ser encontrado 
nas redes sociais da Prefeitura.
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PREFEITURA DE FERRAZ DIVULGA CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO PARA MICROEMPREENDEDORES
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 

Estado de São Paulo 
Secretaria Municipal de Administração 

 
 
ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
PORTARIAS: 
 
PORTARIA Nº.38.379, de 31 de março de 2021. 
“Dispõe sobre designação de coordenador geral da “Estação Cidadania” – Cultura, que 
especifica.” 
Marcos Rogério de Oliveira  
 
PORTARIA Nº.38.381, de 5 de abril de 2021. 
“Autorização para conduzir veículo oficial.” 
Jean Carlos Brito da Silva  
 
PORTARIA Nº.38.382, de 5 de abril de 2021. 
“Autorização para conduzir veículo oficial.” 
Ana Cristina Barbosa 
 
PORTARIA Nº.38.383, de 5 de abril de 2021. 
“Autorização para conduzir veículo oficial.” 
Claudia Cassia Medeiros Santos 
 
PORTARIA Nº.38.384, de 5 de abril de 2021. 
“Autorização para conduzir veículo oficial.” 
Prescila Destro dos Santos  
 
PORTARIA Nº.38.385, de 5 de abril de 2021. 
“Autorização para conduzir veículo oficial.” 
Antonio Armiliato 
 
PORTARIA Nº.38.386, de 5 de abril de 2021. 
“Dispõe sobre a exoneração a pedido.” 
Felipe Brandão Daier  
 
PORTARIA Nº.38.387, de 5 de abril de 2021. 
“Dispõe sobre a concessão de licença em virtude de casamento.” 
Paulo Sergio Rubas 
 
PORTARIA Nº.38.388, de 5 de abril de 2021. 
“Dispõe sobre a concessão de licença em virtude de casamento.” 
Ana Paula Sabino Rubas 
 
PORTARIA Nº.38.389, de 5 de abril de 2021. 
“Concede licença prêmio em gozo.” 
Rosane da Silva Ilidio Teixeira 
 
PORTARIA Nº.38.390, de 5 de abril de 2021. 
“Concede licença prêmio em gozo.” 
Leci Costa de Oliveira 
 
PORTARIA Nº.38.391, de 5 de abril de 2021. 
“Concede licença prêmio em gozo.” 
Gleide Dias Cruz Marques  
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ATOS DE DECRETO

PORTARIA Nº.38.392, de 5 de abril de 2021. 
“Concede licença prêmio em gozo.” 
Francisco Lopes de Sousa  
 
Ferraz de Vasconcelos, 6 de abril de 2021. 
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Administração 
 

 
 
ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
DECRETO: 
 
Decreto n° 6.374 de 5 de abril de 2021. 
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar através de “Superavit Financeiro”, 
autorizado pela Lei n° 3.417 de 21 de dezembro de 2020, em decorrência de recurso oriundo da 
Resolução SS  n° 48/2020, do Governo do Estado de São Paulo”. 
 
Ferraz de Vasconcelos, 6 de abril de 2021. 
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação. 
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       CÂMARA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
- Estado de São Paulo - 

 
ATO DA MESA Nº 024, DE 05/04/2021. 
“Suspende Sessão Ordinária que especifica”. 
(Programada para o dia 07 de abril do corrente, a partir da 09h, a referida suspensão se deu em virtude da prorrogação do 
Decreto do Governo do Estado de São Paulo até dia 11 de abril de 2021, em razão do estado de calamidade pública decorrente do 
COVID-19, bem assim a fase emergencial de enfrentamento a pandemia). 
 
 

 

 

 

 

ATOS DO LEGISLATIVO

ATOS DA MESA



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 

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 

(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


