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Com a live solidária “Cul-
tura Contra a Fome”, a Pre-
feitura de Ferraz de Vascon-
celos arrecadou 3.310 quilos 
de alimentos na última sexta-
-feira (21). A ação, que é ge-
renciada pela Secretaria de 
Cultura e Turismo, recebeu 
da Prefeita Priscila Gambale 
a doação de meia tonelada 
de mantimentos, que ajuda-
rão famílias em situação de 
extrema vulnerabilidade do 
município.

Em sua terceira edição, o 
evento online contou com a 
apresentação de cantores 
de música sertaneja e alcan-
çou mais de 13 mil pessoas. 
Entre comentários e com-
partilhamentos, a ação foi 
assistida por mais de três mil 
usuários simultaneamente.  

É importante lembrar que es-
ses alimentos serão encami-
nhados ao Fundo Social de 
Solidariedade, que fará a hi-
gienização das embalagens 
e montará os kits.

Além disso, o Fundo tam-
bém recebeu a doação de 
três toneladas de cestas bá-
sicas de empresas do muni-
cípio na última semana. Se-
gundo a coordenadora do 
órgão, Ana Paula do Nasci-
mento, a intenção é que pe-
quenas e grandes empresas 
mostrem o seu lado solidário 
neste momento de pande-
mia. “Essas parcerias fazem 
toda a diferença na vida de 
cada ferrazense que está 
passando por necessidades. 
Nosso papel como assis-
tência social é lutar contra a 

fome e dar total suporte para 
a população mais vulnerá-
vel”, afirmou a coordenadora.

Já a secretária de Cultura, 
Rosemeire Crossi, destacou 
o resultado alcançado nessa 
live. “Os números de visuali-
zações e doações foram sa-
tisfatórios. Agradeço a todos 
que, mesmo enfrentando 
uma crise pandêmica, pu-
deram fazer suas doações e 
seguem atuantes no enfren-
tamento da fome.”, ressaltou 
Rosemeire.

Na próxima sexta-feira (28), 
a Secretaria promoverá mais 
uma live solidária, e desta 
vez os munícipes poderão 
acompanhar a apresentação 
de música gospel. A inten-
ção é que o evento ocorra 
também no mês de junho.

Texto: Jamile Matos - MTB: 87869/SP/Secom Ferraz | Foto: Maurício Martins/Secom Ferraz.

FERRAZ ARRECADOU MAIS DE TRÊS TONELADAS DE 

ALIMENTOS EM EVENTO ONLINE
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 DEFERIMENTO DA DEFESA AUTO DE INFRAÇÃO 0114/C-19 – BIOFIT ACADEMIA RCOS LTDA / 
AVENIDA GOVERNADOR JANIO QUADROS,1197 FERRAZ DE VASC./ AIF LAVRADO POR 
DESCUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL 6.353 DE 04/03/2021 c/c Lei 10.083/98 E LEI 
MUNICIPAL 3.242/2015 
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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.38.537, de 21 de maio de 2021. 
“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 
Israel Aparecido Lopes Sanches  
 
PORTARIA Nº.38.538, de 21 de maio de 2021. 
“Dispõe sobre a nomeação da Composição do Conselho Municipal dos direitos da 
Mulher.” 
 
PORTARIA Nº.38.539, de 21 de maio de 2021. 
“Autorização para conduzir veículo oficial.” 
Leonardo Carrupt 
 
PORTARIA Nº.38.540, de 21 de maio de 2021. 
“Autorização para conduzir veículo oficial.” 
Wellington Santos de Jesus  
 
PORTARIA Nº.38.541, de 21 de maio de 2021. 
“Autorização para conduzir veículo oficial.” 
Erika Esteves Mellem 
 
PORTARIA Nº.38.542, de 21 de maio de 2021. 
“Concede afastamento por motivo de doença em pessoa da família.” 
Almir Antunes de Andrade  
 
PORTARIA Nº.38.543, de 21 de maio de 2021. 
“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 
Ana Claudia Picolomini  
 
PORTARIA Nº.38.544, de 21 de maio de 2021. 
“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 
Claudete Castro da Silva  
 
PORTARIA Nº.38.545, de 21 de maio de 2021. 
“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 
Denise Aparecida Santos  
 
PORTARIA Nº.38.546, de 21 de maio de 2021. 
“Declara vacância de cargo público que especifica.” 
Marcia Aparecida Lopes de Souza  
 
PORTARIA Nº.38.547, de 21 de maio de 2021. 
“Dispõe sobre a exoneração a pedido.” 
Claudir Santamarina Castilho  
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PORTARIA Nº.38.548, de 21 de maio de 2021. 
“Dispõe sobre a exoneração a pedido.” 
Rosely Benedita de Souza  
 
PORTARIA Nº.38.549, de 21 de maio de 2021. 
“Dispõe sobre a concessão de licença maternidade.” 
Sandra Regina Ferreira Camillo de Moraes  
 
PORTARIA Nº.38.550, de 21 de maio de 2021. 
“Concede licença paternidade.” 
Roberto dos Santos Silva  
 
PORTARIA Nº.38.551, de 21 de maio de 2021. 
“Revoga a Portaria n° 38.116, de 17 de fevereiro de 2021.” 
 
Ferraz de Vasconcelos, 24 de maio 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 

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


