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FERRAZ ABRE INSCRIÇÕES PARA TRÊS
CURSOS EM PARCERIA COM SENAC E SEBRAE
Com o objetivo de continuar desenvolvendo o plano de retomada
pós-pandemia, que visa um retorno rápido e efetivo da economia da
cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ferraz de
Vasconcelos está com inscrições
abertas para três cursos de qualificação. O cadastro pode ser realizado de forma online até o dia 4
de maio. São 60 vagas no total e as
aulas também ocorrerão à distância
por meio do Microsoft Teams.
A formação “Higiene na Manipulação de Alimentos” será ministrada
entre os dias 10 e 14 de maio, das 9
às 13 horas. O conteúdo programático do curso compreende tópicos
como segurança de alimentos, perigos nos alimentos, boas práticas,
entre outras práticas e procedimentos. A carga horária da qualificação
é de 20 horas, sendo 16 horas ministradas pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac) e

quatro horas pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Já a segunda formação, “Converta suas Vendas Criando uma Experiência de Compra”, é direcionada
para microempreendedores ou pessoas que queiram desenvolver o ofício. As aulas ocorrerão de 10 a 14
de maio, das 18 às 22 horas. Neste
curso, os alunos poderão aprender
sobre o conceito de experiência de
compra, principais reclamações de
consumidores do varejo, elementos
da experiência de compra, entre outros aspectos. A carga horária segue o mesmo esquema da divisão
de 20 horas entre Senac e Sebrae.
Para finalizar, a terceira qualificação será a “Venda melhor com Técnicas Consultivas”, que terá as aulas ministradas entre os dias 11 de
18 de maio, das 18 às 22 horas. Entre os pontos que serão aprendidos,
está tipos de vendas, venda empur-

rada versus venda focada nas necessidades do consumidor, perfil e
postura do vendedor-consultor, etc.
A carga horária também é padrão.
A prefeita de Ferraz, Priscila
Gambale, destacou o empenho do
Desenvolvimento Econômico municipal na busca por recursos e ferramentas que possam ajudar na
retomada pós-pandemia. “Eu tenho visto muito mais do que boa
vontade, mas muito trabalho, muito
esforço da Secretaria de Desenvolvimento justamente na busca por
alternativas que possam alavancar
nossa cidade no pós-pandemia.
A gente espera que os munícipes
aproveitem estas oportunidades e
que consigam ter uma retomada de
sucesso”, disse Priscila.
O link para a inscrição pode ser
encontrado no site oficial da Prefeitura (http://ferrazdevasconcelos.sp.
gov.br/), nesta notícia.

Texto: Leticia Riente - MTB: 87999/SP/Secom Ferraz. | Foto: Jonathan Andrade/Secom Ferraz.
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PROCESSO 804/2021RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTOANTONIA CELIA DE OLIVEIRA LOPES ME / RUA MARIA ROSA DE JESUS,163
FERRAZ DE VASC./ DEFERIDO EM 01/04/2021
PROCESSO 16884/2020 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTODROGARIA SÃO PAULO S.A / AVENIDA BRASIL,1444 FERRAZ DE VASC./
DEFERIDO EM 27/04/2021
PROCESSO 5019 /2021 LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – FAVARO
ODONTOLOGIA LTDA AVENIDA BRASIL,274 FERRAZ DE VASC./ DEFERIDO
EM 07/04/2021

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
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