Priscila Gambale
Uma oportunidade única para Ferraz crescer: trabalho sério, parceria com o Governo
Estadual e Federal e MUITA VONTADE.
PROGRAMA DE GOVERNO
Toda campanha é a mesma coisa: discursos de que vão mudar, fazer
tudo acontecer, mas quando assumem sempre dizemos que não imaginavam o tamanho
dos problemas.
E mais: todos falam em trazer recursos para a cidade, mas só a Priscila tem um deputado
dentro de casa. Isso facilita o contato, viabiliza recursos e reuniões como nenhum outro
prefeito já teve na cidade.
Queremos trazer dignidade para a cidade que nascemos, crescemos e vivemos desde
sempre. Aliás, se olhar um pouco, vai perceber que os outros candidatos nem moram em
Ferraz.
Eles podem até dizer que conhecem os problemas de Ferraz, mas só nós sentimos na pele
e decidimos continuar aqui e lutar por uma cidade melhor!
TEMOS UM DEPUTADO DENTRO DE CASA.
Se você olhar para maioria das cidades da região, vai perceber que as
cidades mais avançadas foram aquelas que sempre tiveram Deputados Estaduais eleitos.
Olhe para Mogi das Cruzes e Guararema.
E agora, a gente tem a mesma oportunidade. Com a sua ajuda, vamos facilitar recursos
para a nossa cidade. A Priscila tem um deputado dentro de casa. Sabe o que isso significa?
Que a burocracia para reuniões, a dificuldade de acesso aos recursos estaduais e federais
não existem. Se imaginar um pouco a oportunidade que temos em mãos, vai entender que
não podemos perder!
Com a sua ajuda, vamos aproveitar essa chance e manter uma parceria inédita com o
Governo do Estado para a cidade crescer de forma consistente e rápida. A hora é agora:
não sabemos quando Ferraz terá essa oportunidade novamente.
Não sei o que pensam de Ferraz, mas só aqui querem ter prefeitos que moram em outra
cidade.
Sabe aquela história de que política deveria usar só serviços públicos para sentir na pele?
O raciocínio é o mesmo: vice acha mesmo que vai mudar alguma coisa com um prefeito
que mora em outra cidade?
Se quiser ser prefeito em Ferraz, tem que morar em Ferraz. Isto é BÁSICO!
PROGRAMA DE GOVERNO: UM COMPROMISSO ASSINADO POR TODOS.
Todos têm promessas de campanhas, mas nós temos compromissos assinados por toda a
equipe da Priscila Gambale.
Levamos a sério o nosso Plano de Governo. Por isso, temos o dever de apontar prazos e
demonstrar competência para a implantação de todas as iniciativas, indo além das
palavras e propostas vazias. Como demonstração do nosso compromisso com você, todos
da equipe Gambale assinamos este Plano de Governo:
Priscila Gambale
Daniel Balke
Rodrigo Gambale
Nome e sobrenome

Conheça o nosso Programa de Governo. Veja como vamos resolver os problemas de Ferraz
de Vasconcelos e implantar uma gestão séria para devolver o orgulho da nossa cidade.

FERRAZ: UMA CIDADE INTELIGENTE.
CRIAÇÃO DO APLICATIVO “SIMPLIFICA FERRAZ” INTEGRANDO NO SEU CELULAR TODOS OS
SERVIÇOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA DIRETAMENTE COM O CIDADÃO. COM O
SIMPLIFICA FERRAZ, VOCÊ PODERÁ MARCAR CONSULTAS, PEDIR PONTOS DE LUZ,
MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE LUZ QUEBRADOS, FALAR COM AS SECRETARIAS,
PROTOCOLAR PEDIDOS E RECLAMAÇÕES NA OUVIDORIA DIGITAL, ACESSAR O
DESENVOLVIMENTO DO SEU FILHO NA ESCOLA MUNICIPAL.

AVANÇO DE VERDADE. TRANSPARÊNCIA DE VERDADE.
Imagine uma cidade que funciona de fato, com as áreas interligadas e tudo na palma da
sua mão.
Imagine poder fotografar um buraco na rua, um vazamento de água na via pública ou uma
lâmpada queimada, mandar essa foto pelo aplicativo do seu celular e o problema ser
resolvido de maneira simples e rápida. Imagine que seu filho, ao passar pela catraca da
entrada da escola, terá isso registrado e você saberá por esse mesmo aplicativo, que ele
está na escola, em segurança.
Imagine uma comunicação com a polícia e a saúde, onde os atendimentos de emergência
chegam a tempo e salvam vidas. Pois é isso que vamos trazer a Ferraz.
Acredite no novo, na tecnologia e na seriedade.
O trabalho bem feito, com preparo e vontade sempre traz resultados. Tudo isso é possível.
No que depender de nós, será a realidade da nossa cidade em 2021!
ESPORTE
Revitalização dos espaços públicos para as práticas desportivas
Os poucos espaços para práticas desportivas disponíveis em nossa cidade estão
abandonados (quadras, ginásios e campos). Em nosso governo iremos revitalizar todas
essas áreas logo no primeiro ano de governo. Vamos adaptar os espaços para possibilitar a
prática de diversos esportes nos bairros da cidade.
Escolinhas de esporte (futsal, futebol, basquete e demais modalidades) É importante
investir nos esportistas da nossa cidade, por isso, todos os ginásios e campos terão
escolinhas de esporte funcionando de segunda a sexta feira entre oito da manhã e quatro
da tarde
Pistas de Skate
Hoje a cidade possui duas pistas de Skate (na Vila São Paulo e Vila Santo Antonio), que
precisam ser reformadas de forma emergencial, por isso, em nosso governo iremos
investir na valorização desse esporte e seus praticantes. Além disso, serão criadas outras
duas pistas, agora na Vila Margarida e Vila Correia
Esporte para a terceira idade
O esporte ajuda a melhorar a vida das pessoas, e é por isso que vamos criar o programa
“saúde na melhor idade”. Nesse programa vamos instalar academias nas praças dos
bairros de Ferraz e elas serão utilizadas em encontros semanais com a participação de um

profissional de educação física para acompanhar e orientar as atividades físicas de homens
e mulheres com mais de 50 anos.
Bolsas Atletas e Campeonatos
Em nosso governo, os esportistas de Ferraz de Vasconcelos serão valorizados. Iremos criar
isenção e descontos fiscais aos empresários que investirem em atletas locais e na
organização de campeonatos de inúmeras modalidades esportivas.
Centro Olímpico
Nossa cidade carece de um espaço para práticas das diversas modalidades esportivas
(lutas, vôlei, atletismo, ginástica olímpica, natação e etc.). Em nosso governo
construiremos um grande centroolímpico que ajudará no desenvolvimento dos atletas de
nossa cidade e incentivará novos praticantes.
-incentivar o esporte na vida escolar no ensino municipal.
-criação de um centro aquático para o uso o uso de criança até a terceira idade.
-valorização dos times e campeonatos de bairros.
-revitalização do Parque Nosso Recanto
-Construção de 2 ginásios de esportes. (Vila Margarida/Kemel e Vila São Paulo).
-Pedala, Ferraz: construção de Ciclovias na cidade.
CULTURA
Fábrica de Cultura
Nosso Centro de Convenções está há 8 anos em situação de abandono. Queremos, com
ajuda do Governo do Estado, instalar uma grande fábrica de cultura no centro da cidade,
com o espaço para aulas de teatro, música, dança e muitas outras atividades culturais a
fim de promover e valorizar todas as manifestações artísticas.
Bolsas para os artistas locais
É de extrema importância valorizar e investir nos projetos culturais da cidade e, pensando
nisso, iremos criar editais para financiar a execução de projetos culturais em Ferraz.
Os projetos serão avaliados por uma banca de especialistas que irão escolher o projeto
mais relevante e bem elaborado para receber recursos da prefeitura.
Restauração e criação de espaços culturais nos primeiros 365 dias de governo
Iremos restaurar e reformar os principais espaços culturais da cidade, como o Castelo, que
se tornará um espaço de recordações da nossa querida Ferraz, assim como a Biblioteca
Municipal que precisa urgentemente de investimentos no prédio e em seu acervo literário.
Calendário Cultural
Precisamos resgatar a alegria e o orgulho de sermos Ferrazenses! Em nosso governo
iremos reativar todo o calendário de festas da nossa cidade, como a festa da uva,
carnavais, festas natalinas e etc.
-Criação da Fanfarra Municipal
-Projeto criança Feliz / rua legal
- Desfile cívico no dia do aniversário de Ferraz
-Centro de artes, criações de cursos qualificadores de artesanato, panificação e confeitaria.
- Enfeites e eventos de natal
-Incentivar os artistas local
-Realização da Marcha para Jesus.
SEGURANÇA
Guarda amiga, povo seguro
Investiremos em equipamento para a GCM (Guarda Civil Municipal) com armamento
calibre .40, aumento de frota e melhores condições salariais. Valorização daqueles que dão
a vida pela manutenção do bem público.
Centro de Segurança Integrada - CSI

Um centro equipado com mais de 100 câmeras de monitoramento com poder de alcance
de mais de 1 km de raio. Integração com a Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Civil e Defesa
Civil. Vigilância 24 horas por dia com menor tempo de respostas nos chamados e
diminuição de crimes em toda a cidade. Pensando ainda na inclusão social, todos os
operadores dos monitores das câmeras de segurança serão cadeirantes.
- Parceria com o Governo do Estado para reformas e modernização nas delegacias da
cidade.
- Criação da Delegacia da Mulher.
- Fiscalização efetiva no desmatamento na área rural de Ferraz.
- Botão do pânico para mulheres.
Iluminação
Faremos a troca de todas as lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio por LED. Isso trará
mais iluminação e segurança e uma economia de até 75% na conta de energia pública;
além de reduzir em mais de 10 vezes a quantidade e frequência da manutenção pela
durabilidade do LED.
-Melhorar o atendimento e serviço da CETIP.

SAÚDE
O PRINCIPAL FEITO DA SAÚDE SERÁ IMPLANTAR O PROGRAMA ESF NOS BAIRROS DE
FERRAZ DE VASCONCELOS.
A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade de vida da população
brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade
física, má alimentação, uso de tabaco, dentre outros. Com atenção integral, equânime e
contínua, a ESF se fortalece como a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).
A proximidade da equipe de saúde com o usuário permite que se conheça a pessoa, a
família e a vizinhança. Isso garante uma maior adesão do usuário aos tratamentos e às
intervenções propostas pela equipe de saúde. O resultado é mais problemas de saúde
resolvidos na Atenção Básica, sem a necessidade de intervenção de média e alta
complexidade em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) ou hospital.
Levantamento e atendimento
Faremos um levantamento detalhado e individualizado de todas as unidades básicas de
saúde de Ferraz. Esse estudo servirá de base para a contratação dos profissionais que
estão em falta nos postos de saúde da cidade (Enfermeiros, médicos e etc.)
Zerando filas de exames e consultas
Com planejamento e empenho iremos zerar as filas de espera para exames e consultas dos
postos de saúde da nossa cidade.
Reformando e melhorando
Os 15 postos de saúde da nossa cidade precisam de reformas emergenciais. No primeiro
ano de governo iremos reestruturar cada um
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por equipe multiprofissional que possui,
no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e
comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou
técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS).Deles e fazer com que
possam atender com mais qualidade, dignidade e respeito nossa população.
Centros de atendimento especializados.
Criaremos três centros de atendimento especializados funcionando 24 horas por dia. Com
um atendimento pessoal, próximo e que cuide da prevenção e tratamentos das crianças,
mulheres e idosos da nossa cidade, proporcionaremos saúde e qualidade de vida às
famílias de Ferraz.

AME
Traremos para a nossa cidade, o Ambulatório de Especialidades e Exames Médicos com
custeio do Governo do Estado, economizando por ano 1,4 milhões, que hoje são gastos
com recursos aqui de Ferraz.
SAMU
Vamos estruturar o SAMU para voltar a receber o repasse de aproximadamente três
milhões de reais por ano e assim conseguir mais duas ambulâncias e também adequar a
equipe aumentando a quantidade e agilidade nos atendimentos, diminuindo o tempo de
resposta nas chamadas de emergência.
UPA
Estabeleceremos um convênio com Governo Federal, para Unidades de Pronto
Atendimento que são referência em todo o Brasil. Com a economia de valores através do
AME e SAMU teremos recursos suficientes para manter essa estrutura.
Diálise
A construção de um Centro de diálise em parceria com empresas privadas e convênio SUS.
A grande necessidade daqueles que passam por tratamento três vezes por semana, a
economia gerada com transporte pela Prefeitura, de quase 200 mil mensais para o
tratamento de centenas de pacientes, será essencial para a melhoria na sua qualidade de
vida.
Programa Mais Exames
Iremos dobrar a capacidade de atendimento do Centro de Especialidades Médicas - CEM,
diminuindo as filas de espera para as consultas de cardiologia, neurologia,
otorrinolaringologia, dermatologia, urologia, ortopedia, reumatologia, cirurgia vascular e
endocrinologia, além de
nutricionista e fonoaudiólogo que são de extrema necessidade para os moradores da
cidade.
O atual Centro de Atendimento Fisioterapêutico localizado no Jardim Castelo necessita de
uma reforma em todo o prédio. Iremos reestruturar o atual e criar uma outra unidade na
Vila Santo Antônio para atender todas as pessoas que necessitam de tratamento
fisioterapêutico em Ferraz.
Atendimento Psicossocial
Criação de um Centro de Atendimento Psicossocial com Psicologia, Terapia Ocupacional,
Psiquiatria e Enfermagem para atendimento na área de saúde mental.
Hospital Veterinário
Criação de um hospital veterinário no Centro da cidade. É de extrema importância darmos
atendimento médico a todos os animaizinhos das famílias de Ferraz.
Odontologia
Criação de um Centro de Atendimento Especializado em Odontologia – CEO- com
atendimento diário para realizar procedimentos que envolvam a saúde bucal da
população.
Saúde da Família
Um programa pensado especialmente para as famílias de Ferraz. Uma equipe de saúde vai
acompanhar a realidade e os hábitos de alimentação e comportamento que influenciam
na saúde de cada morador. Atendendo em grupos de pequenas comunidades os
profissionais seguirão, orientando e garantindo assistência e continuidade nos
tratamentos e fazendo com que a melhoria nos conceitos de alimentação e de cuidados
básicos de saúde reflitam na vida de cada morador de nossa cidade.

-Criação de uma UBS na vila Corrêa. (Isso desafogaria as UBS CASTELO E CENTRO).
- Reabrir o Hospital da mulher
- Reabrir o Pronto Atendimento Infantil (PAI)
- Criação de um centro especializado para crianças e adultos especiais. - Zoonose
- Centro de psiquiatria com 0800 (importante para ajudar pessoas com
depressão pós Covid).
- Postos de saúde que funcionem por 24 horas com médico presente para desafogar o
hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos;
- Farmácia de Alto Custo para disponibilizar medicamentos mais caros para a população.
- Farmácia Central para abastecimento de medicamentos nos postos de saúde.
HABITAÇÃO
Escrituras CDHU
Trabalharemos para entregar as mais de oito mil escrituras aos moradores do CDHU.
Escritura para todos:
Muitas casas em Ferraz não tem escritura. O objetivo é realizar a situação de todas as
casas de nossa cidade, diminuindo, problemas futuros.
Casa Própria
Através de uma parceria com Governo do Estado e Federal possibilitaremos a construção
de milhares de moradias na cidade, que hoje tem uma deficiência de 20 mil casas.
-Retomada da construção e ampliação das casinhas da vila São Paulo.
- Regularização documental dos moradores do CDHU.
- Padronização e reformas nos prédios do CDHU.
- MINHA CASA, MINHA CARA: O primeiro sonho de todo brasileiro é ter a casa própria
regularizada, o segundo é reformar a casa. Por isso, a ideia seria usar a Frente de Trabalho
(gerando emprego) para criar uma equipe de auxílio na reforma de casas de pessoas
carentes.
Infraestrutura
(Pavimentação/limpeza pública/saneamento básico)
ASFALTO LEGAL (verificar a quantidade de buracos e valor) Faremos a Operação Tapa
Buraco com 100% de solução nos primeiros 100 dias de mandato.
Reativaremos a USINA DE ASFALTO, trazendo mais empregos e menor custo nas
operações, mantendo a cidade sem buracos.
Revitalização e asfalto novo nas ruas que precisarem de substituição.
Cidade Limpa – Frente de Trabalho
Contratação de 1000 trabalhadores no sistema de contrato de frente de trabalho para
limpeza, manutenção e zeladoria da cidade. Isso trará geração de emprego, renda e
limpeza.
Eco ponto – Cata Treco
Criação de quatro ecopontos na cidade para descarte de material reciclável. Assim a
funcionalidade do cata treco será efetiva, cuidando da limpeza e eliminando os mais de
100 lixões a céu aberto existentes na cidade.
A Praça é Nossa
Revitalização, limpeza, adequação e iluminação de todas as 130 praças da cidade. Parceria
e incentivo de impostos para Indústrias, Comércios e Agências Bancárias de Ferraz. O
resgate do lazer e bem-estar de nossos bairros.
Imóvel Limpo
Nosso Programa para incentivo e limpeza de terrenos públicos e privados. Atuação
importante para eliminação de animais peçonhentos e mais segurança e saúde à
população.

Chega de enchentes
Criação de três piscinões para acabar com os problemas de enchentes na cidade. Parceria
para captação de recursos através do FEHIDRO do Governo do Estado. Locais de
construção: (mostrar fotos aéreas Castelo, Birutão e Rua Guanabara).
Canalização e Limpeza de córregos
Faremos a canalização e manteremos um sistema de limpeza constante dos córregos, para
melhorar a qualidade de vida da população. A cada real gasto com saneamento básico,
economizaremos quatro com saúde.
PARQUE AMBIENTAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS : Investir na infraestrutura e
revitalização do Cambiri, tornando o local atrativo para visitação. Além de impulsionar o
Turismo na cidade, com essas iniciativas poderemos trazer o Selo de Município Verde Azul
para Ferraz de Vasconcelos de conservação ambiental.
- Criar projeto de conscientização de reciclagem.
- Lixeiras ecológicas em espaços públicos.
- Desativar o transbordo no cemitério de Cambiri.
- Criar uma frente de trabalho para limpeza de praças e ruas, gerando até mil empregos
aos moradores de Ferraz.
- Fiscalização efetiva no descarte irregular de lixo. - Revisar contratos na coleta de lixo.
- Melhorar o atendimento ao público na prefeitura
- Reformar e adequar o Prédio adquirido na vila Corrêa pra a implantação de setores e
secretarias que ficam em prédios alugados. (Economia enorme de gastos).
- Uniforme escolar padronizado com as cores oficiais da cidade.
- Revitalização de ruas e praças.
- Parceria com o Governo do Estado para a reforma e modernização da Estação Antônio
Gianetti
- Semáforos modernos e em pontos estratégicos.
- Reformas e modernização dos prédios da administração municipal.
- Instalar Wi-Fi e academia ao ar livre em praças e no Recanto.
- Incentivar e qualificar os funcionários da secretaria da saúde e educação.
- Modernizar e organizar o centro da cidade para que possa receber novos
empreendimentos.
- Parceria com a SABESP para que possamos levar água e esgotos para todas as áreas da
cidade.
- Criação de projetos de conscientização nas escolas sobre a importância do uso consciente
da água.
TRANSPORTE PÚBLICO
Viagem Legal
Desde o início da implantação do transporte público da cidade, nunca tivemos um serviço
de qualidade. Nenhum prefeito teve coragem e capacidade de fazer uma licitação exigindo
frota nova de ônibus com ar condicionado, acessibilidade, terminal central com qualidade
e infraestrutura, novos pontos, maior quantidade de ônibus nas linhas com estudo de
tempo e melhoria nos preços das passagens. Essa coragem que sempre faltou, será nossa
MISSÃO no primeiro ano de governo. Pode confiar, porque aqui tem palavra.
Passe livre ao estudante e idosos
O passe livre ao estudante e idosos acima de 60 anos, sempre foi um sonho dos
ferrazenses. Isso depende de uma iniciativa da prefeitura, através de uma lei municipal e
será prioridade no nosso mandato. Nosso compromisso é o envio dessa lei para aprovação
na Câmara Municipal nos primeiros 90 dias de governo.
- Passagem com valor justo conforme o serviço prestado.

-Tentar uma parceria com a Radial para a implantação de um terminal rodoviário eficiente
e moderno na cidade.
- Bilhete municipal de integração para os dois lados da cidade.
- Passe livre para estudantes e idosos.
- Linha de ônibus cujo trajeto passe pela prefeitura
- Redução nos intervalos entre os ônibus.
- Corredor metropolitano
BEM ESTAR
- BEM NA FOTO: Redesign das áreas públicas e praças de Ferraz, renovando a arquitetura e
paisagismo da cidade para tornar os ambientes mais aconchegantes.
(a divulgação pode ser realizada através de maquetes 3D da nova Ferraz)
- CENTRO DE BELEZA FERRAZENSE: A autoestima influencia na saúde. Isso já foi provado.
Por isso, a beleza contribui tanto para o bem estar das pessoas. Pensando nisso, a ideia é
criar o Centro de Beleza Ferrazense, no estilo Bom Prato, onde a pessoa pagará entre R$
0,50 e R$ 1,00 para cortar o cabelo ou fazer algum procedimento mais elaborado, além de
manicure. Inúmeras pessoas não têm acesso a estes serviços.

EDUCAÇÃO:
próxima parada, Faculdade!.
- Durante o segundo e terceiro ano do colegial, os alunos terão um cursinho de
especialistas de preparação para o ENEM e as provas das principais faculdades públicas,
aumentando as chances dos nossos jovens entrarem para as melhores faculdades do
Brasil.
- Da escola pra Casa. Através de um aplicativo, os pais poderão monitorar a entrada dos
filhos na escola, receber notícias do que foi ensinado em aula e serem atualizados do
comportamento dos alunos, praticamente em tempo real. Além disso, vamos aumentar a
segurança nas escolas com a instalação de catracas e cadastramento de impressão digital
para controlar a entrada das pessoas.
- Acelera, Ferraz: vamos criar o primeiro Centro de Inovação na cidade, um ambiente para
os jovens aprenderam o melhor da tecnologia, além de manter contato com possíveis
investidores para ideias transformadoras e contar com aceleração de startups em parceria
com o Sebrae. Também vamos disponibilizar um coworking para quem possuir projetos de
inovação para Ferraz de Vasconcelos.
- Empresas Modelo: Durante o terceiro ano, os alunos terão o suporte de um especialista
para ajudar na escolha de qual curso seguir, através de apoio psicológico e vocacional.
Em conjunto a isso, vamos criar empresas modelo, em diversas áreas (dando suporte à
áreas já existentes na cidade) para os jovens sentirem na pele o dia a dia da profissão e,
com tempo hábil, decidir se seguem
ou não na carreira. Exemplo: um jovem com interesse em Medicina Animal vai trabalhar
em uma Empresa Modelo de apoio à Zoonose.
- Mulheres na Ciência: Um programa de incentivo às mulheres que desejam seguir carreira
em ciências exatas, geralmente dominada por
homens. Para isso, vamos criar um programa com uma série de cursos técnicos como
programação, economia e edificações exclusivamente para mulheres.
- Acervo Online: Lançar uma biblioteca digital à disposição dos alunos e população
Ferrazense com o maior acervo de ebooks (livros novos e históricos) da região.
- Experiência Faz Diferença: Os mais velhos sofrem com a recolocação no mercado de
trabalho. Com este projeto, além de criar uma Frente de Trabalho específica para a

terceira idade, daremos todo o suporte para atualização digital para essas pessoas se
tornarem mais competitivas no mercado de trabalho.
ECONOMIA:
- Incentivo aos comerciantes locais.
- Parceria com Sebrae para alavancar o empreendedorismo na cidade. – - Ferraz Bank . O
primeiro banco municipal digital.
O objetivo é criar o primeiro banco municipal 100% Digital com benefícios exclusivos para
os moradores de Ferraz de Vasconcelos como taxas baixíssimas em empréstimos, e cartão
de crédito sem burocracia. Além disso, quem usar o cartão em Ferraz em comércios de
Ferraz vai garantir descontos exclusivos (impulsionar o comércio de Ferraz).
(em outra forma: a digitalização do Banco do Povo).
- CONTRA FLUXO.
Ferraz é conhecido como cidade dormitório. As pessoas saem para trabalhar fora e voltam
à noite para dormir. Isso acontece, em grande parte, pela falta de oportunidades na
cidade.
Pensando nisso, e levando em consideração o cenário pós Covid, a ideia é criar parcerias
com multinacionais do Centro de São Paulo para disponibilizar vagas de trabalho para
pessoas de Ferraz de Vasconcelos. Para isso, teremos um local de trabalho remoto, com
salas privativas para cada empresa, no estilo coworking. Com esta proposta, vamos evitar
que os profissionais da cidade precisem viajar 2 horas para trabalhar em multinacionais,
principalmente áreas como TI e tecnologia.
Por exemplo: a XP já divulgou que vai adotar o Home Office até o final do ano e estuda
usar essa modalidade para sempre na empresa.
- LEGALIZAÇÃO DOS VENDEDORES AMBULANTES.
A maioria dos vendedores ambulantes em nossas praças e locais públicos não são de
Ferraz. São de outros municípios vizinhos como Itaquera, Guaianazes, Itaim Paulista, etc. A
ideia seria cadastrar todos os ambulantes, priorizando o atendimento àqueles moradores
de
Ferraz, padronizando quiosques e o tipo de produtos/serviços a serem vendidos.
PRISCILA GAMBALE #AESCOLHACERTA

