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PREFEITURA DE FERRAZ PROMOVE
VISTORIAS EM COMBATE A ESCORPIÕES

A Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos, por meio da Vigilância Sani-
tária, vistoriou dois terrenos locali-
zados na Rua Roberto Cavazana, no 
Parque São Francisco, na última 
sexta-feira (29). O objetivo foi iden-
tificar escorpiões no local, depois 
que denúncias chegaram ao departa-
mento. Nenhum animal peçonhento 
foi encontrado na oportunidade.

Tratam-se de terrenos pertencen-
tes à Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo (CDHU), que 
possui unidades habitacionais na 
região. A Secretaria Municipal de 
Saúde já havia visitado os locais 
recentemente, onde na ocasião, os 
proprietários foram notificados a 
limparem o local, principalmente 
para evitar que escorpiões adentrem 
os prédios residenciais próximos.

De acordo com o coordenador 
técnico da Divisão e Controle de 
Zoonoses de Ferraz, Jean Carlos 
Brito da Silva, estas vistorias são 
essenciais, visto a gravidade do 
contato com o animal. “Uma 
picada de escorpião pode levar 
uma criança, e até um adulto, a 
óbito em poucas horas. Por isso, 
quando um munícipe se deparar 
com este animal em sua residência, 
é fundamental que ele nos avise 
para que uma ação seja realizada 
na hora, pois estes casos entram 
como prioridade”, destacou Silva.

A partir da vistoria nos terrenos, o 
setor discutirá a necessidade de uma 
ação preventiva nos locais ou o mo-
nitoramento constante das áreas.

Achou um escorpião em casa? 
Veja o que fazer

O contato direto com escorpiões 

é extremamente perigoso, por isso 
a Zoonoses municipal alerta que 
quando o morador se deparar com 
este animal, o ideal é não o perder 
de vista. A orientação é que, com 
todo cuidado, o munícipe tente 
encurralar o animal e prendê-lo. 
Após esta etapa, que deve ser exe-
cutada com toda cautela possível, 
a recomendação é avisar o setor 
ferrazense por meio do 4674-
-3458, que tomará todas as provi-
dências cabíveis.

Também é importante manter 
quintais limpos, pois os escorpiões 
habitam em locais húmidos e escu-
ros, fugindo do calor e aparecendo 
frequentemente no final do dia.

Cabe destacar, novamente, que o 
veneno do escorpião pode levar à 
morte rapidamente. Fique atento!
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AUTOS DE INFRAÇÃO

AUTOS DE NOTIFICAÇÃO

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 24508 – A SRA GISELA GERDA 
KAESEMODEL – ENDEREÇO DE AVISO: AVENIDA BRASIL, 1961 – 
VILA ROMANÓPOLIS – FERRAZ DE VASCONCELOS – 
PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL - LOTE DE 
CLASSIFICAÇÃO 21.045.00358-000, SITO A AVENIDA DOM PEDRO II, 
QUADRA 60 LOTE 07. O NOTIFICADO TEM O PRAZO MÁXIMO DE 30 
(TRINTA) DIAS PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA 
MUNICIPAL. E PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA APRESENTAR 
DEFESA OU PAGAR A MULTA, CONFORME ARTIGO 34º LEI 
3.240/2015. 
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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


