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GUARDA CIVIL MUNICIPAL INTENSIFICA
FISCALIZAÇÃO EM FERRAZ
Em cumprimento a nova fase
emergencial do Plano São Paulo, que
entrou em vigor nesta segunda-feira
(15), a Guarda Civil Municipal (GCM)
de Ferraz de Vasconcelos reforçou
o trabalho de fiscalização pelo centro
comercial e bairros do município no
último fim de semana. Ao todo, foram
30 autuações lavradas, e entre sexta e
segunda-feira, 14 autuações, todas em
estabelecimentos e residências que
estavam com aglomeração de pessoas.
A Vigilância Epidemiológica também
inspecionou 160 estabelecimentos
no fim de semana, sendo que 50
locais receberam determinação de
fechamento. As ações de verificação
têm o objetivo de coibir festas
clandestinas e aglomerações em
estabelecimentos comerciais, de modo
que as orientações sejam seguidas e
respeitadas, ajudando no combate ao
coronavírus.
De acordo com o comandante da
GCM de Ferraz, Cléverson Ramos,

a fiscalização seguirá fielmente o
decreto estadual e municipal. “O
objetivo aqui é salvar vidas e preservar
a nossa cidade. Tomaremos todas as
providências legais e cabíveis para as
autuações”, garante.
Nesse sentido, a Guarda Civil orientará
primeiro os estabelecimentos a
seguirem e respeitarem as novas
medidas restritivas, seguido pela
notificação e interdição. Em casos
mais graves, haverá a aplicação multa
e interdição do local.
Cabe destacar que em relação à
aglomeração de pessoas, serão
tomadas medidas administrativas,
mas dependendo da gravidade da
situação, os responsáveis poderão
responder por crime contra a saúde
pública.
Para denúncias de aglomerações e
atividades clandestinas, a Guarda
Civil Municipal pede que os munícipes
entrem em contato pelo 153/ 46794339 ou 4677-3112.

Fase emergencial
A partir desta segunda-feira (15), a
cidade de Ferraz de Vasconcelos
segue na fase emergencial, com regras
mais rígidas do que a fase vermelha,
de acordo com o decreto municipal
6.359/2021, publicado no Boletim Oficial
do Município. Seguindo orientações
do governo Estadual, a medida deve
permanecer até o dia 30 de março.
Na fase emergencial, serviços de
retirada, celebrações religiosas e
atividades esportivas ficam suspensas.
Não será autorizada a entrega de
alimentos e produtos ao cliente no
estabelecimento comercial, permitidos
somente serviços de drive-thru, entre
as 5 e 20h, e delivery. O uso de máscara
será obrigatório em ambientes internos
e externos. Também haverá toque de
recolher entre as 20 e 5h, com proibição
completa de qualquer aglomeração.
As novas regras de funcionamento
estão disponíveis nas redes sociais da
Prefeitura de Ferraz.
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CÂMARA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
- Estado de São Paulo -

ATO DA MESA Nº 020, DE 03/03/2021.
“Designa Vereador para compor Comissão para os fins que especifica”.
(Ver. Claudio Ramos Moreira – Comissão de acompanhamento para aquisição dos Kits de materiais escolares para alunos da rede de
ensino do Município, biênio 2021/2022)
ATO DA MESA Nº 021, DE 08/03/2021.
“Dispõe sobre a concessão de licença para tratamento de saúde a Vereador da Edilidade”.
(Ver. Valter Costa Fernandes – 14 dias a partir de 23/02/2021)

Uma campanha da
Prefeitura de Ferraz
de Vasconcelos

O que você precisa saber

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.

Como ocorre a transmissão ?

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.

Quais são os sintomas
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)

PREVENÇÃO É O
MELHOR CAMINHO

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

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS
@prefeituraferrazdevasconcelos
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br
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