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Ferraz inicia inscrições para nova escolinha de Bocha

A Secretaria de 
Juventude, Esporte, 
Turismo e Qualidade 
de Vida de Ferraz de 
Vasconcelos está com 
inscrições abertas para a 
nova escolinha esportiva 
do município, a Bocha. 
As aulas serão ministra-
das no Ginásio Municipal 
de Esportes “Marcílio 
Guerra”, no Centro.

As aulas já voltam 
na próxima semana, 
mas a pasta recebe 
as inscrições durante 
todo o ano. As vagas 

de Brito, o apoio do 
prefeito José Carlos 
Fernandes Chacon, o 
Zé Biruta, foi essencial 
para que fosse possível 
a criação da nova es-
colinha. “O prefeito Zé 
Biruta nos incentivou 
muito neste projeto, 
e agora conseguimos 
concluir todo proces-
so e a expansão da 
Bocha em Ferraz já é 
uma realidade. Agra-
decemos todo apoio 
e incentivo”, afirmou 
o titular. 

Aurélio Alves

NOVIDADE

são ilimitadas, visando 
a formação de turmas. 
O cadastro pode ser 
realizado de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 
17 horas, na Secretaria, 
na Vila Romanópolis, ou 
no próprio Ginásio. 

As aulas são dire-
cionadas para pessoas 
de 7 anos até a me-
lhor idade. No ato de 
inscrição, o munícipe 
deve estar munido de 
RG, CPF, comprovan-
te de endereço e uma 
foto 3x4. Menores de 

18 anos devem estar 
acompanhados de um 
responsável, que também 
apresentará os docu-
mentos pessoais. 

De acordo com o 
titular da pasta, Fran-
cisco Pereira de Brito, 
o objetivo é popularizar 
a modalidade no muni-
cípio. “A Bocha não é 
apenas para pessoas 
mais experientes, mas 
também para crianças, 
adolescentes, e qualquer 
um que queira participar 
deste esporte. Com esta 

nova escolinha, espera-
mos atingir um número 
maior de praticantes, além 
de promover a troca de 
experiências entre os 
atletas”, destacou Brito.

As aulas serão mi-
nistradas as terças e 
quintas-feiras, das 9 
às 11 horas e das 14 às 
16 horas. Vale destacar 
que as novas turmas 
aprenderão a modali-
dade para competir em 
futuros campeonatos. 

Ainda segundo o 
secretário Francisco 
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AUTO DE NOTIFICAÇÃO - Processo: 11445/2018, Elias Abissamra, Classificação do 
Imovel: 20060021000. Local Fiscalizado: Rua das Americas, 35 - Sitio Paredão / Ferraz 
de Vasconcelos-SP, FATO OCORRIDO: Anuncio Publicitário instalado irregularmente 
em muro residêncial. Informo que em 07 de Agosto de 2018, foi emitido pela 
Fiscalização de Postura o Auto de Notificação nº 20927. O notificado tem o prazo de 
5 (cinco) dias para apresentar defesa junto à municipalidade. O não atendimento a 
esta interdição acarretará ao notificado sanções legais conforme disposto na Lei 
2889/2009. 

 

AUTO DE NOTIFICAÇÃO – Processo:11396/2018, Mevi Industria de Engrenagens, CNPJ: 
61.097.994.0001-09. Local Fiscalizado: Rua Elias Sleiman El Khouri Mikhael, 250 Núcleo 
Itaim / Ferraz de Vasconcelos- SP, FATO OCORRIDO: Apresentar Alvará de Licença de 
Funcionamento vigente (Via Rápida Empresas). Informo que em 06 de Agosto de 
2018, foi emitido pela Fiscalização de Postura o Auto de Notificação nº 20925. O 
notificado tem o prazo de 10 (dez) dias  para apresentar defesa junto à 
municipalidade. O não atendimento a esta interdição acarretará ao notificado 
sanções legais conforme disposto na Lei 1.408/1983 art. 8º e 9º. 

 

AUTO DE NOTIFICAÇÃO - Processo: 11446/2018, Jorge Cury e Lucia M.C Cury, 
Classificação do Imovel: 20005002600. Local Fiscalizado: Rua Emilio Ribas, 242 - Sitio 
Paredão / Ferraz de Vasconcelos-SP, FATO OCORRIDO: Anuncio Publicitário instalado 
irregularmente em muro residêncial. Informo que em 07 de Agosto de 2018, foi 
emitido pela Fiscalização de Postura o Auto de Notificação nº 20927. O notificado 
tem o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar defesa junto à municipalidade. O não 
atendimento a esta interdição acarretará ao notificado sanções legais conforme 
disposto na Lei 2889/2009. 
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