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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Prefeitura de Pinhais
realiza Torneio de
Basquete 3x3
PMP

O evento coordenado pelo Departamento de Esportes e
Lazer, reuniu 20 equipes, das quais foram premiadas as três
primeiras colocadas

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, por
meio do Departamento de Esportes e Lazer, realizou o 3º
Torneio de Basquete 3x3, evento que reuniu 20 equipes
na categoria 16+, masculino. A competição ocorreu no Ginásio Poliesportivo Tancredo de Almeida Neves, no último
sábado (1º).
O Gerente de Esportes e Lazer, André Salles, destaca
que o torneio superou as expectativas, uma vez que todas
as inscrições disponibilizadas foram preenchidas. “Tudo
transcorreu da melhor maneira possível, os jogos foram
bastante disputados e equilibrados. A equipe 57 sagrou-se
tricampeã, em uma ﬁnal bastante disputada. Até o ﬁm do ano
pretendemos realizar mais uma edição, pois o torneio já faz
parte do calendário esportivo do município”, aﬁrmou André.

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Das 20 equipes participantes foram premiadas
as três primeiras colocadas:
1º lugar – 57
2º lugar – Vikings
3º lugar – QB Basquetebol

Projeto Escola do Esporte
Em Pinhais, o Basquete é oferecido nos polos Perdizes e
Tancredo Neves, como parte do Projeto Escola do Esporte,
que atende alunos regularmente matriculados nas escolas
públicas e particulares do município e região, na faixa etária entre 7 e 17 anos. Além desta modalidade, também são
disponibilizadas aulas de atletismo, capoeira, corrida de rua
infantil, futsal, futebol de areia, futebol de campo, ginástica
rítmica, judô, karatê, muay thai, skate, taekwondo, tênis de
mesa, vôlei e xadrez.
Para participar é necessário entrar em contato com o polo
e veriﬁcar a disponibilidade de vagas, depois é só comparecer ao local com os documentos do aluno e responsável. É
importante destacar que Pinhais possui quatro polos, e no
endereço eletrônico www.pinhais.pr.gov.br/semel/esporte,
é possível ter acesso a quais atividades cada um oferece.

Contatos:
Ginásio Poliesportivo Tancredo de Almeida Neves: (41)
3912-5250
Ginásio Poliesportivo Jardim Perdizes: (41) 3912-5252
Pólo Esportivo e Cultural Pedro Arizona: (41) 3912-5788
Centro Uniﬁcado das Artes e Esportes de Pinhais: (41)
3912-5487

PUBLICAÇÕES

Departamento de Cultura
divulga selecionados para
o Salão de Artes Visuais
de Pinhais
PMP

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Cada participante pôde inscrever até duas obras e o resultado da seleção será apresentado durante a exposição a ser
realizada entre os dias 10 e 31 de agosto

O Departamento de Cultura da Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer promove o 1º Salão de Artes Visuais de
Pinhais e, após o processo de seleção, divulga a lista dos
artistas que concorrem às premiações. Cada participante
pôde inscrever até duas obras e o resultado da seleção será
apresentado durante a exposição a ser realizada entre os
dias 10 e 31 de agosto.
O Salão aceitou indicações de trabalhos de artistas de
todo o território brasileiro e exterior, em participações individuais ou agrupamentos, e foram aceitas, para seleção,
obras inseridas no contexto contemporâneo, executadas
a partir de 2015.
A premiação e cerimônia de abertura será no dia 10 de
agosto, às 20h. Já a exposição das obras será de 10 a 31
de agosto. Eventos a serem realizados no Centro Cultural
Wanda dos Santos Mallmann, sito à Rua 22 de Abril, 305,
no bairro Estância Pinhais.

A QUALYPACKING INDUSTRIA DE PLASTICO EIRELI - ME torna público
que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de PINHAIS,
a Licença Simplificada para fabricação de artefatos de material plástico
para outros, usos, fabricação de ferramentas e comércio atacadista
especializado em outros produtos intermediários, a ser implantada
Rua Vinte e Quatro de Maio, n 770, Centro, CEP: 83323-060, Pinhais/PR.

RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA CNPJ 97.371.470/0001-01
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
– SEMMA/Pinhais a Licença de Operação nº 21/2017 para Indústria e
Comércio de Produtos Químicos para Tratamento de Águas e Assistência
Técnica, sito à Rua Porecatu, 335 Bairro: Emiliano Perneta, município de
Pinhais/PR, com validade até 29/06/2021.
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