
Concurso para Criação e Escolha da Bandeira do Cimbaju 

 

O Cimbaju (Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juquery), sob a 
presidência do Prefeito Gerson Moreira Romero, lança o Concurso para Criação e 
Escolha da Bandeira Cimbaju. Podem se inscrever todos os alunos regularmente 
matriculados na Rede Municipal, Estadual e Privada de Ensino dos municípios que 
integram o Cimbaju. As inscrições acontecem de 1º a 31 de outubro de 2017. O 
resultado do concurso será informado no Dia da Bandeira deste ano, 19 de novembro, 
domingo. 

Os prêmios são: 

1º lugar – um tablet 

2º lugar – uma bicicleta 

3º lugar – um celular  

Os trabalhos deverão ser entregues até às 16hs de 6 de novembro, segunda-feira, na 
Secretaria de Comunicação da Prefeitura do Município de Caieiras, com endereço à 
Avenida Professor Carvalho Pinto, 207, 3º andar, centro, Caieiras, em envelope 
fechado com a identificação do aluno, Unidade Escolar, Turma, Série e Ano. Essa 
identificação deverá constar também no memorial descritivo e no desenho da 
bandeira. Os alunos precisam apresentar o protocolo de da Ficha de Inscrição na 
Prefeitura do Município de Caieiras. No ato da inscrição do aluno é obrigatória a 
anuência e autorização do pai, mãe ou responsável, bem como a concordância com 
todas as condições do edital. 

A bandeira deverá considerar os aspectos culturais, econômicos, históricos, 

geográficos e ambientais dos municípios de Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, 

Franco da Rocha e Mairiporã. O desenho da bandeira do Cimbaju deverá contemplar 

as cores e aspectos das bandeiras ou brasões dos municípios de Caieiras, Cajamar, 

Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã. Acompanhado do desenho da 

bandeira, deverá ser apresentado memorial descritivo da elaboração artística. Como 

paradigma de simbologia e de memorial, apresentam-se as da bandeira nacional e da 

bandeira do município de Campo Grande. 

Os integrantes da Comissão Julgadora são: 

 Solange Monteoliva Peinado Dártora, Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 
de Caieiras, na qualidade de Presidente; 

Aguinaldo Pinto Francisco, Diretor Municipal de Cultura e Turismo do Município de 
Cajamar; 

Fábio Torres, Secretário Municipal de Cultura de Francisco Morato; 

Renata Celeguim, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Franco 
da Rocha; 

https://www.facebook.com/Diretoria-Municipal-de-Cultura-e-Turismo-do-Municipio-de-Cajamar-692294907566404/?hc_ref=ARRg1-Rpohb-SJIv9qxu7XgG-ldh-diKcp-F5oRkyN74yXvbHbmtYkXT7KxJaMNLvOg
https://www.facebook.com/Diretoria-Municipal-de-Cultura-e-Turismo-do-Municipio-de-Cajamar-692294907566404/?hc_ref=ARRg1-Rpohb-SJIv9qxu7XgG-ldh-diKcp-F5oRkyN74yXvbHbmtYkXT7KxJaMNLvOg


Ronaldo Antonio da Silva, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de 
Mairiporã; 

A composição dessa comissão poderá ser alterada por meio de indicação dos 
Secretários em caráter de substituição, mantida a representação de cada município 
integrante do Cimbaju.  

Informações sobre o concurso: Secretaria de Comunicação da Prefeitura do Município 
de Caieiras. Telefone: (11) 4445-9229  

 

 

 


