
1Sexta-feira, 5 de julho de 2019 ATOS OFICIAIS

Boletim Oficial do Município
Ferraz de Vasconcelos

Edição digital: 252

Sexta-feira, 
5 de julho de 2019

Ano: 3

DELEGAÇÃO FERRAZENSE PARTICIPA DA
ABERTURA DOS JOGOS REGIONAIS 2019

A delegação da 
Secretaria de Ju-
ventude, Esporte, 
Turismo e Qualidade 
de Vida de Ferraz de 
Vasconcelos marcou 
presença na abertura 
da 63ª edição dos 
“Jogos Regionais - 
2019”, que ocorreu 
na noite da última 
terça-feira, 2 de 
julho. O evento foi 
sediado em São Se-
bastião, cidade que 
também abrigará as 
competições, junto 

no vôlei de praia fe-
minino, contra La-
vrinhas no futebol 
masculino, contra 
Suzano no vôlei de 
praia masculino e 
contra Ilha Bela na 
Bocha. No período 
da tarde, a cidade 
disputa damas, vôlei 
de praia masculino 
contra Paraibu-
na, contra Poá no 
handebol e contra 
São Sebastião no 
futebol de campo 
feminino. 

COMPETIÇÕES

com o município de 
Ilha Bela. 

A cerimônia contou 
com apresentações 
de dança, música, e 
ainda com a entrada 
das delegações, que 
lavaram nas mãos 
a bandeira de seu 
município. 

Ferraz está com 
uma delegação de 
400 pessoas no lito-
ral norte do Estado, 
entre atletas, equipe 
técnica e funcioná-
rios. Os competidores 

ferrazenses disputa-
rão 17 modalidade, 
entre elas futebol 
de campo, vôlei de 
praia, bocha, damas 
e basquete. 

De acordo com 
o titular da pasta, 
Francisco Pereira de 
Brito, mesmo os jo-
gos terem começa-
do agora, já valeu a 
pena o treinamento 
intensivo realizado 
com os atletas. “A 
gente vê a anima-
ção no rosto deles, 

a dedicação frente 
a cada detalhe que 
deve ser observado 
para a disputa da 
modalidade. Eles tam-
bém deram tudo de 
si no treinos, assim 
como nós também. 
Tenho certeza que 
levaremos bons re-
sultados à cidade”, 
disse Brito. 

Programação
Hoje, 3 de julho, 

Ferraz deverá com-
petir contra Cajamar 

Aurélio Alves
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Unidade fiscal 
do município

FM R$101,32
2019

Prefeitura declara 2ª 
feira ponto facultativo

A Prefeitura 
de Ferraz de Vas-
concelos declarou 
ponto facultativo 
no dia 8 de julho 
(segunda-feira), de-
vido ao feriado de 
Dia da Revolução 
Constitucionalista, 
celebrado no dia 9 
de julho (terça-fei-
ra). As atividades 
serão retomadas 
no dia 10 de julho 
(quarta-feira) a 
partir das 8 horas.

Os munícipes 
que possuem 
pendências nos 
departamentos 
municipais devem 
ficar atentos. As 
repartições públi-
cas, por exemplo, 
paralisarão as 
atividades. Ser-
viços essenciais 
como coleta de 
lixo, varrição de 
rua, velório e cemi-
térios, plantões e 

serviços de ambu-
lância funcionarão 
normalmente.

Prefeitura, 
Câmara, Unida-
des Básicas de 
Saúde (UBSs), 
Procon, Escritório 
de Negociação de 
Dívida Ativa (En-
dia) e cartório, por 
exemplo, não vão 
funcionar na se-
gunda e terça-feira, 
nos dias 8 e 9 de 
julho.

A Guarda Civil 
Municipal (GCM) 
ficará à disposi-
ção dos munícipes 
normalmente pelo 
número 153. Já a 
Defesa Civil estará 
de plantão, mas 
não poderá ser 
acionada pela po-
pulação. Em casos 
de emergência, o 
morador pode ligar 
para o Corpo de 
Bombeiros (193) 

ou para o Serviço 
de Atendimento 
Móvel de Urgên-
cia, o Samu (192), 
que tomarão as 
providências de 
competência dos 
órgãos e solicita-
rão o serviço da 
Defesa Civil.  

O Pronto-Socorro 
(PS) do Hospital 
Regional “Doutor 
Osíris Florindo Co-
elho” e o 1º Distrito 
Policial (Delegacia 
da Vila Margari-
da) funcionarão 
em esquema de 
plantão para so-
lucionar possíveis 
ocorrências.

O Velório Mu-
nicipal, localizado 
no Cambiri, não 
fechará, funcionan-
do 24 horas. Os 
cemitérios ferra-
zenses funcionarão 
normalmente entre 
8 e 17 horas.
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