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O Fundo Social 
de Solidariedade de 
Ferraz de Vasconcelos 
está com inscrições 
abertas para o 
curso “Delícias de 
Páscoa”. O cadastro 
poderá ser realizado 
nos dias 20 e 21 de 
fevereiro, no Centro 
de Integração Social 
(CIS), localizado no 
Centro. 

Os alunos poderão 
encontrar nesta 
capacitação várias 
vertentes envolvendo 

acho que qualquer 
oportunidade de 
capacitação ou geração 
de renda deve ser 
aproveitada. Por isso 
fizemos questão de 
trazer este curso 
novamente neste 
ano e esperamos 
que os ferrazenses se 
inscrevam e tomem o 
controle total de suas 
vidas financeiras”, 
afirmou Bruna.  

O CIS está localizado 
na Getúlio Vargas, 
199, no Centro. 

Aurélio Alves

chocolate, de onde 
sairão já conseguindo 
comercializar seus 
próprios produtos. 
Vale destacar que 
para participar da 
formação, é necessário 
ser morador de Ferraz 
e ser maior de 18 
anos. 

Nos dias 20 e 
21, as inscrições 
serão feitas das 9 
às 16 horas. No ato, 
é preciso apresentar 
RG, CPF, comprovante 
de endereço e um 

quilo de feijão, arroz 
ou café ou um litro 
de óleo, que serão 
doados à famílias 
carentes do município. 

O curso ocorrerá 
entre 3 e 12 de março. 
Será uma turma 
que terá as aulas 
das 8 às 12 horas 
no próprio CIS. O 
Fundo Social pede 
que o horário seja 
observado antes do 
interessado realizar a 
inscrição, pois muitos 
munícipes conseguem 

a vaga e depois não 
conseguem comparecer 
às aulas.   

De acordo com 
a presidente do 
órgão, Bruna Carolina 
Chacon, filha do 
prefeito José Carlos 
Fernandes Chacon, o 
Zé Biruta, a intenção 
é aproveitar a data 
comemorativa para 
incentivar a geração 
de renda. “Sabemos 
o quão difícil está o 
mercado de trabalho, 
e particularmente 

FERRAZ ABRE INSCRIÇÕES 
PARA CURSO DE PÁSCOA
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Expediente
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
Avenida Rui Barbosa, 315 - Vila Romanópolis
CEP: 08529-200

Jornalista Responsável: Fernando Felipe MTB: 81097/SP
Prefeito Municipal: José Carlos Fernandes Chacon Boletim Oficial do Município (BOM)

Criado pela Lei n. 2.645 de 
17/10/2005 e regulamentado pelo 
decreto n. 5.894 de 16/02/2017

Produção: Departamento de Comunicação
Fotografia: Aurélio Alves

Telefone: 4674-7800
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Unidade fiscal 
do município

UFM R$104,25
2020

Processo Administrativo: 15789/2015 - Auto de Infração e Aplicação de          
Multa n.º 20903, de 26 de Setembro de 2019. Autuado:  EUSTAQUIO          
CHAVES. Local dos fatos: Rua das Americas, 574 - Sitio Paredao - FV -             
QDRA. 11 - LOTE 18 - SP. Dispositivo Legal: Lei 6766/79 ART. 50 INCISO II.              
 Sanção Prevista: 50 SALÁRIOS. Ciente o autuado quanto ao Lançamento        
do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 20903. 
 
 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
Estado de São Paulo 

RETIFICAÇÃO 

Publicação: Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. 

Onde se lê:
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.” 
(Francisca Nilda Bezerra Pereira Silva) 
Leia-se:
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
(Francisca Nilda Bezerra Pereira Silva) 
Retificado na edição seguinte. 

Publicação: Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020. 

PORTARIA Nº 36.127, de 6 de fevereiro de 2020. 
Onde se lê:
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.” 
(Raquel da Silva Barros) 
Leia-se:
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
(Raquel da Silva Barros) 

Ferraz de Vasconcelos, 19 de fevereiro de 2019. 
 Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação 
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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!    

VACINE-SE
!

Não deixe que as 
doenças já erradicadas 
no país voltem

4674-3458
Departamento de Vigilância em Saúde

secretaria municipal de saúde

DÚVIDAS
compareça à sua 
unidade de saúde 
e previna-se


