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Boletim Oficial do Município Ferraz de Vasconcelos

FERRAZ ABRE CURSOS PARA
ALAVANCAR NEGÓCIOS NO PÓS-PANDEMIA
Ferraz de Vasconcelos está com
inscrições abertas para três cursos de qualificação por meio do
programa Empreenda Rápido.
Os interessados podem fazer o
cadastro de forma online para ingressar nas formações até o dia
1º de maio. Cabe destacar que
os cursos serão ministrados de
forma presencial, na Associação
Comercial e Industrial (ACIFV)
da cidade, localizada no Centro,
retomando algumas atividades
no município.
As aulas são direcionadas para
microempreendedores da cidade
com idade igual ou maior de 18
anos e que morem em Ferraz. É
importante ressaltar que as qualificações são gratuitas e que há a
disponibilidade de 15 vagas para
cada curso.
Sobre as formações, vale frisar
que elas ocorrerão da seguinte

forma: de 03 a 06 de maio, das
8 às 12 horas, será ministrado o
curso “Organize seu Negócio”. O
mesmo curso também ocorrerá
entre os dias 10 e 13 de maio, das
13 às 17 horas. Esta qualificação
específica é uma trilha de aprendizagem indicada para quem já é
um Microempreendedor Individual (MEI) e que precisa organizar
melhor seu negócio para atingir
resultados ainda mais positivos.
Já entre os dias 17 e 21 de maio,
das 8 às 12 horas, será ministrada a formação “Descomplique e
Enfrente a Crise”, que traz conteúdos direcionados às necessidades atuais dos empresários e futuros empreendedores por meio
de dicas dos profissionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae).
Por fim, entre 24 e 28 de maio,
das 13 às 17 horas, ocorrerá as

aulas do curso “Pronto para Crescer”, que foca MEIs que estão em
busca de capacitação para se
oficializar como “Microempresa”
e ter acesso a crédito.
O titular da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e vice-prefeito, Daniel Balke,
explicou que as formações já fazem parte do plano de retomada
pós-pandemia, elaborado pela
administração. “Estas são ações
para que haja uma retomada de
sucesso assim que a Saúde nos
autorizar. Nosso objetivo é que
os empreendedores de Ferraz
tenham ferramentas e recursos
para alavancar seus negócios no
pós-pandemia, garantindo vendas, gestão, etc.”, disse Balke.
O link para a inscrição pode ser
encontrado no site oficial da Prefeitura, nesta notícia.
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Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO
Conselho Municipal de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos

RESOLUÇÃO Nº 001/2021 – CMAS

Dispõe sobre o Plano Municipal de
Contingência no Âmbito da Secretaria
Municipal de Assistência Social do
Munícipio de Ferraz de Vasconcelos.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos – CMAS,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.169/1996;
Considerando o Decreto Municipal nº 6.174, de 16 de março de 2020, que Dispõe
sobre os procedimentos a serem adotados para prevenção do Coronavírus (2019nCoV) no Munícipio de Ferraz de Vasconcelos;
Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância
internacional em 30/01/2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a
declaração de pandemia global na data de 11/03/2020 em virtude de disseminação
de contaminação pelo novo Coronavírus (SARS – COV-2) e da doença por ele
causada (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS de 04/02/2020 do Ministério da Saúde
que declara Emergência em Saúde Pública de importância internacional (ESPIN)
em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-COV-2);
Considerando a confirmação de casos de contaminação por transmissão local em
território estadual;
Considerando o fato de Ferraz de Vasconcelos ser uma cidade de grande fluxo de
pessoas;
Considerando o Decreto Municipal nº 6.176 de 18 de março de 2020 que
complementa o Decreto nº 6174 de 16 de março de 2020;
Considerando a decisão do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus na Cidade
de Ferraz de Vasconcelos;
Considerando o Decreto mº 6.354 de 05 de março de 2021 que dispõe sobre o
regime de trabalho do funcionalismo público municipal no período da Fase 1
Vermelha do Plano São Paulo;
Considerando a expedição do Decreto Estadual nº 64.881 de 22 de março de 2020,
que decreta a quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do
Coronavírus (COVID-19);
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Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO
Conselho Municipal de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos

Considerando o Decreto Estadual nº 64.994 de 28 de maio de 2020 que institui o
Plano São Paulo em todo o território estadual;
Considerando o enquadramento do Município em fase mais restritivas do Plano
São Paulo, no qual somente há o funcionamento de atividades e serviços
essenciais, em virtude do agravamento da pandemia do Covid-19 e o aumento de
casos e pacientes internados em UTI e o consequente esgotamento dos leitos de
Unidades de Terapia Intensiva na Grande SP e região do Alto Tietê;
Considerando o Decreto Municipal nº 6.355 de 05 de março de 2021 que dispõe
sobre a prorrogação do período de quarentena, em virtude do Coronavírus – Covid
-19;
Considerando que através do Decreto nº 6.339 de 05 de fevereiro de 2021, foi
prorrogado o período de quarentena até a data de 07 de março de 2021;
Considerando as diretrizes apontadas pelo Governo do Estado de São Paulo, no
tocante as medidas de contenção ao avanço do novo Coronavírus – Covid – 19;
buscando esse Município alinhar as suas ações em conformidade com o Governo
do Estado de São Paulo;
Considerando o Decreto nº 6.380 de 16 de abril de 2021, que dispõe sobre a
prorrogação do período de quarentena em virtude do Coronavírus – Covid – 19,
que especifica;
Considerando o Decreto nº 6.381 de 16 de abril de 2021, que dispõe sobre a 27º
atualização de Plano São Paulo do Governo do Estado e a reclassificação do
Munícipio em nova fase, dando outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o Plano Municipal de Contingência no Âmbito da Secretaria
Municipal de Assistência Social do Município de Ferraz de Vasconcelos.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ferraz de Vasconcelos, 19 de abril de 2021.

Rodrigo de Freitas Siqueira
Presidente do CMAS
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ATOS DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
- Estado de São Paulo -

ATO DA MESA Nº 027, DE 16/04/2021.
“Suspende Sessão Ordinária que especifica”.
(Suspende a Sessão Ordinária no período compreendido entre os dias 19 a 23 de abril do corrente. A referida suspensão se deu em virtude
da transição que flexibiliza gradualmente o funcionamento de determinadas atividades econômicas de acordo com as diretrizes instituídas
no plano São Paulo do Governo do Estado de São Paulo).

CÂMARA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
- Estado de São Paulo -

ATO DA MESA Nº 025, DE 05/04/2021.
“Designa Vereadores para comporem Comissão para os fins que especifica”.
(Vereadores Claudio Ramos Moreira e Ewerton Correa Cardoso – Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do Município).
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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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