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Os adolescentes com idade entre 15 e 17 anos começaram a ser 
imunizados na segunda-feira (30)
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Informativo Oficial da cidade de Carapicuíba conforme lei nº 3.479/2017

Zeladoria

Cadastro Único

Segurança

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Muni-
cipais seguem realizando as ações de zeladoria na 
cidade. E na última semana, entre diversas localida-
des, realizaram a roçagem no Parque dos Paturis.

Para quem precisa se inscrever ou atualizar os dados 
do Cadastro Único, os atendimentos continuam no Tan-
credão de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com 
distribuição de senhas. No local são realizados serviços, 
como atualizações cadastrais, Bolsa Família, BPC/Loas, 
entre outros. A lista com a documentação necessária 
está disponível em https://bit.ly/3s5JJvG.

No último fim de semana, a equipe da Guarda Ci-
vil, em conjunto com a Polícia Militar, nossos fiscais e 
agentes de trânsito, realizou operações de fiscaliza-
ção na comunidade da Reciclagem e outras localida-
des na cidade.

ttps://bit.ly/3s5JJvG.
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CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2017
CHAMAMENTO 100

Os aprovados, do Concurso Público n.º 02/2017, conforme relação de nomes e cargos abaixo, 
ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  contados 
da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 11º, Parágrafo 1º 
da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria de Administração, à 
Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos dos seguintes documentos 
(CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde 
está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão 
de Casamento (quando casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site 
www.tre.sp.gov.br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; 
Cédula de Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa 
Econômica Federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 
3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante 
do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), se 
exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 
14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e dos filhos menores de 
14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias 
da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria Certidão quando houver; Apresentar 
Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no 
máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver; 
Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu 
qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de 
trabalho em exercício, em caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem 
o seu patrimônio e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O 
não comparecimento implicará em sua desclassificação.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

56146 POLLIANY DE ABRANTES SILVA 3570686 145º

Carapicuíba, 01 de setembro de 2021.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2018
CHAMAMENTO 30

Os aprovados, do Concurso Público n.º 01/2018, conforme relação de nomes e cargos abaixo, 
ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  contados 
da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 11º, Parágrafo 1º 
da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 10:00 as 16:00 horas, na Secretaria de Administração, à 
Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos dos seguintes documentos 
(CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde 
está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão 
de Casamento (quando casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site 
www.tre.sp.gov.br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; 
Cédula de Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa 
Econômica Federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 
3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante 
do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), se 
exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 
14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e dos filhos menores de 
14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias 
da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria Certidão quando houver; Apresentar 
Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no 
máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver; 
Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu 
qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de 
trabalho em exercício, em caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem 
o seu patrimônio e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O 
não comparecimento implicará em sua desclassificação.

ENFERMEIRA (O) PSF

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

4132 LILIAN DE SOUZA LOPES 427623315 141º

Carapicuíba, 01 de setembro de 2021.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2019
CHAMAMENTO 44

Os aprovados, do Concurso Público n.º 02/2019, conforme relação de nomes e cargos abaixo, 
ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  contados 
da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 11º, Parágrafo 1º 
da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria de Administração, à 
Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos dos seguintes documentos 
(COPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde 
está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão 
de Casamento (quando casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site 
www.tre.sp.gov.br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; 
Cédula de Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa 

Econômica Federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 
3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante 
do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), se 
exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 
14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e dos filhos menores de 
14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias 
da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria Certidão quando houver; Apresentar 
Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no 
máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver; 
Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu 
qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de 
trabalho em exercício, em caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem 
o seu patrimônio e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O 
não comparecimento implicará em sua desclassificação.

MÉDICO PSIQUIATRA PLANTONISTA

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

200321 ALYSSON VARGAS SILVA 8389480 21º

200186 JULIA CATUNDA GARCIA DE ABREU 124780702 22º

200501 FELIPPE RICARDO FELÍCIO ESTIMA 338695801 23º

Carapicuíba, 01 de setembro de 2021.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO Nº. 07/2021
CONVOCAÇÃO 03

Os aprovados, do Processo Seletivo n.º 07/2021, conforme relação de nomes e cargos abaixo, ficam 
convocados para apresentarem-se no período de 02 a 10 de setembro de 2021, das 09:00 às 16:00 horas, 
na Secretaria de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, 
munidos dos seguintes documentos (COPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social (as 
cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação 
civil; Certidão de Casamento (quando casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por 
meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo 
masculino; Cédula de Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida 
pela caixa econômica federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de 
até 3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante 
do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (COREN); Certidão de Nascimento 
dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato 
e  dos filhos menores de 14 anos; Certidão negativa de Distribuições/ Antecedentes Criminais (dos 
últimos 5 anos) com data de emissão de até 60 (sessenta) dias da apresentação; Certidão expedida pelo 
órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no 
desempenho do serviço público; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; e outras 
declarações e documentações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

TECNICO DE ENFERMAGEM

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

27393 MARIA JOSÉ DOS SANTOS 228787981 23º

27332 LARYSA GOMES DA SILVA 502004860 24º

27011 DAIANE DINIZ DE SOUZA 341130953 25º

27184 CÉLIA APARECIDA VIEIRA NAVES 212563798 26º

27143 LUCIANA WALDEREZ DE SOUSA MAGALHÃES 41680424X 27º

27405 ROSÂNGELA DOS SANTOS 263017540 28º

27014 KELLY CRISTINA DA SILVA MIRANDA 341588982 29º

27404 ELISANGELA TENORIO LOPES 296436380 30º

27034 CAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA GOMES 372635088 31º

27145 LILIAN SANTOS PORTO 547065577 32º

 
Carapicuíba, 01 de setembro de 2021.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 03/2021
CHAMAMENTO 05

Os aprovados, do Concurso Público n.º 03/2021, conforme relação de nomes e cargos abaixo, 
ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  contados 
da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 11º, Parágrafo 1º 
da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 10:00 as 16:00 horas, na Secretaria de Administração, à 
Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos dos seguintes documentos 
(COPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das páginas 
onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação civil; Certidão de Casamento 
(quando casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; 
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade 
– RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela caixa econômica federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da data da 
apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do Registro e de 
regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA, CRMV, COREN, etc.), se 
exigido pelo cargo; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta 
de Vacinação atualizada do próprio candidato e  dos filhos menores de 14 anos; Certidão negativa de 
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Distribuições/ Antecedentes Criminais (dos últimos 5 anos) com data de emissão de até 60 (sessenta) dias 
da apresentação; Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando 
que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de bens e valores que 
constituem o seu patrimônio; e outras declarações e documentações necessárias a critério da Prefeitura do 
Município de Carapicuíba. O não comparecimento implicará em sua desclassificação.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PSF)

INSC. NOME DO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO

20294 ELIZANA VENTURA DA SILVA 473712593 28º

20359 CELIA APARECIDA DIONEZIO DE OLIVEIRA 243785987 29º

20445 JOÃO PAULO AZEVEDO NOVAES 302035953 30º

20241 ANA CAROLINA GONCALVES 482082707 31º

20222 ANA CARLA DE JESUS FRANCA CABRAL 490307681 32º

20688 INGRID BATISTA ROCHA 432295215 33º

20033 JOSIVANE QUERLE MARTINS NOVAIS 583488572 34º

20179 ELIANA DE SOUZA CARVALHO NUNES 285903780 35º

20537 FABIANE CRISTINA AQUINO DE BRITO 449627767 36º

20366 ADRIELE MARIA DE ALMEIDA SILVA 550605691 37º

20748 MILENKA JUANA CHURA MAMANI 6199652 38º

Carapicuíba, 01 de setembro de 2021.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO Nº. 03/2021
CONVOCAÇÃO 12

Os aprovados, do Processo Seletivo n.º 03/2021, conforme relação de nomes e cargos abaixo, ficam 
convocados para apresentarem-se no período de 02 a 10 de setembro de 2021, das 09:00 às 16:00 horas, 
na Secretaria de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, 
munidos dos seguintes documentos (COPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social (as 
cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação 
civil; Certidão de Casamento (quando casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por 
meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo 
masculino; Cédula de Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida 
pela caixa econômica federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de 
até 3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante 
do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (COREN); Certidão de Nascimento 
dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato 
e  dos filhos menores de 14 anos; Certidão negativa de Distribuições/ Antecedentes Criminais (dos 
últimos 5 anos) com data de emissão de até 60 (sessenta) dias da apresentação; Certidão expedida pelo 
órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no 
desempenho do serviço público; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; e outras 
declarações e documentações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação. 

ENFERMEIRO

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

2212 PALOMA SOARES ARAUJO ARANDA 368599048 98º

2143 BIANCA RIBEIRO ROCHA 3529880 99º

2126 RICARDO BEZERRA DE ALMEIDA 496995626 100º

2278 BRUNA ESTEFANY BORGES DA SILVA 490611679 101º

2067 RAISSA NAREL SILVA TEIXEIRA 491095569 102º

Carapicuíba, 01 de setembro de 2021.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

MARCO AURELIO DOS SANTOS NEVES 
Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

PORTARIA Nº. 1595, DE 01 DE SETEMBRO 
DE 2021 EXONERAR o (a) Senhor (a) MIRNA 
TERESINHA RODRIGUES, matrícula 50939, do 
cargo de ASSESSOR, lotado(a) na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do quadro de 
pessoal, retroagindo seus efeitos em 02 DE JULHO 
DE 2021.

PORTARIA Nº. 1596, DE 01 DE SETEMBRO 
DE 2021 EXONERAR a pedido, o (a) Senhor 
(a) JESSICA FLORIPES DA COSTA, matrícula 
38441, do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, do quadro de pessoal, retroagindo 
seus efeitos em 20 DE AGOSTO DE 2021.

PORTARIA Nº. 1597, DE 01 DE SETEMBRO 
DE 2021 EXONERAR a pedido, o (a) Senhor (a) 
DEBORA AMADIO DE LIMA, matrícula 45062, do 
cargo de DENTISTA, lotado(a) na SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAUDE E MEDICINA 
PREVENTIVA, do quadro de pessoal, retroagindo 
seus efeitos em 25 DE AGOSTO DE 2021.

PORTARIA Nº. 1598, DE 01 DE SETEMBRO 
DE 2021 EXONERAR a pedido, o (a) Senhor (a) 
EDSON SOUZA DOS SANTOS LISBOA, matrícula 
50086, do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, do quadro 
de pessoal, retroagindo seus efeitos em 25 DE 
AGOSTO DE 2021.

PORTARIA Nº. 1599, DE 01 DE SETEMBRO 
DE 2021 EXONERAR a pedido, o (a) Senhor (a) 
VALERIA SOUZA SILVA, matrícula 51192, do 
cargo de SECRETARIO ADJUNTO, lotado(a) na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL E CIDADANIA, do quadro de pessoal, 
retroagindo seus efeitos em 30 DE AGOSTO DE 
2021.

Carapicuíba, 01 de setembro de 2021.
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Carapicuíba bate recorde e vacina 
8 mil pessoas em um dia

Os adolescentes com idade 
entre 15 e 17 anos começaram a 
ser imunizados na segunda-feira 
(30). Os documentos necessá-
rios são RG, Cartão SUS, CPF 
e comprovante de residência 
em nome do responsável. Quem 
possui comorbidade ou deficiên-
cia permanente deve apresentar 
laudo médico. Gestantes e puér-
peras precisam de autorização 
médica para receber a vacina. 
No primeiro dia de nova fase, o 
município vacinou 8 mil pesso-
as, entre primeiras e segundas 
doses.

É importante ressaltar que os 
adolescentes devem ser acom-
panhados pelo pai, mãe ou res-
ponsável maior de idade. Caso 
não seja possível, o responsável 
deverá assinar um termo auto-
rizando o acompanhamento de 
outro maior de idade, disponível 
no site da Prefeitura. Carapicu-
íba já aplicou mais de 395 mil 
doses da vacina e segue sendo 
referência no combate contra a 
covid-19.

Em Carapicuíba, as pesso-
as com mais de 18 anos ainda 
podem se vacinar, basta compa-
recer em um dos três polos da 
cidade: Parque do Planalto e Gi-
násio Ayrton Senna no sistema a 
pé e Estádio do Niterói no siste-
ma drive-thru. Os locais realizam 
a aplicação da 1ª e 2ª dose de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 
18 horas.

Os idosos que estão acama-
dos, apresentando dificuldades 
ao locomover-se, serão vacina-
dos em casa. Para esse serviço, 

caso o idoso não seja cadastra-
do nos programas de saúde da 
Prefeitura, o familiar deve reali-
zar cadastro na UBS mais próxi-
ma de sua residência.

Vacina já 
O Governo do Estado lançou 

o site “Vacina Já” www.vacinaja.
sp.gov.br para agilizar a vacina-
ção contra a covid-19. Nele, as 
pessoas podem fazer um pré-ca-
dastro, mas vale a pena ressal-

tar que não é um agendamento. 
O preenchimento não é obrigató-
rio, porém facilita o atendimento 
na hora da vacinação para evitar 
aglomerações.

Serviço
Vacinação contra covid-19
 Local: Parque do Planalto 

(vacinação de pessoas a pé)
Endereço: Estrada Miguel 

Ferreira (s/nº)
Segunda a sexta-feira, das 9 

às 18 horas
Local: Ginásio Ayrton Senna 

(vacinação de pessoas a pé)
Endereço: Av. Antônio Faus-

tino, 98 – Cohab V
Segunda a sexta-feira, das 9 

às 18 horas
Local: Estádio do Niterói (va-

cinação no sistema drive-thru – 
dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul – 
Cohab II

Segunda a sexta-feira, das 9 
às 18 horas

Vacina contra a fome 
Para potencializar as ações que auxiliam quem mais precisa, é necessário unir forças. Partindo desse princípio, a Pre-

feitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, assinou um termo de adesão junto ao Governo do 
Estado de São Paulo para a campanha Vacina Contra a Fome desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

A ação tem como objetivo beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade, buscando garantir a segurança alimentar 
durante a pandemia do coronavírus, por meio de arrecadação de alimentos não perecíveis, como: macarrão, arroz, feijão, 
leite em pó, café, óleo, açúcar e molho de tomate. Quem for se vacinar pode doar 1kg de alimento em um dos polos de 
vacinação.



“O final feliz
está chegando.

Vamos continuar
fazendo a

nossa parte?”

Caike de Souza, 8 anos

#JuntosContraoCoronavírus

Saiba mais pelos canais da Prefeitura
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