
 A Prefeitura de Bernardino Batista, através do seu Prefeito Constitucional, o Sr.  Antônio Aldo Andrade de 
Sousa, tem a honra de convidar a todos para participar das festividades em alusão aos 27 anos de emancipação 
política do município, que acontecerá entre os dias 01/09 à 06/09 de 2021, com a seguinte programação:

 DIA 01 DE SETEMBRO - Quarta-Feira
  08:00h - Inauguração do espaço especifico para Ação do Selo Prefeitura Parceira da Mulher e 

abertura da feira das mulheres, produtoras, artesãs e empreendedoras (partipação da 
equipe do Cred Amigo);

  08:00h - Saúde Itinerante - Vila Egídio;
  13:00h - Projeto resgatando sorrisos, saúde e assistência.

 DIA 02 DE SETEMBRO - Quinta-Feira
  08:00h - Encontro com as gestantes atendidas pelo CRAS e PCF,  apresentação do grupo de 

flautas e violões do SCFV;
  17:00h - Lançamento do Projeto “Politicas Públicas de Mãos Dadas” (Conjunto Cirilo Costa) - show 

com “Xote Serrano” - assistência e saúde.

 DIA 03 DE SETEMBRO - Sexta-Feira
  16:00h - 1ª Feira de atividades institucionais, culturais, negócios e potencialidades do município, 

animação: Edvan Bianor;
  20:00h - Festival de talentos "A Voz Serrana" 1ª  fase - mercado público

 DIA 04 DE SETEMBRO - Sábado
  06:00h - 1º Encontro de Ciclistas de Bernardino Batista & café da manhã
  08:00h - 1ª Mostra Cultural do Município e exposição fotográfica - Vila Egídio;                         
  14:00h - Torneio municipal de futebol amador; 
  18:30h - Culto Evangélico em ação de graças.

 DIA 05 DE SETEMBRO - Domingo
  07:00h - VIII Cavalgada Tropeiros da Serra.

 DIA 06 DE SETEMBRO - Segunda-Feira - DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 
  05:00h - Alvorada festiva com a Banda Filarmônica e crônica proferida pela emancipação politica 

do município;
  06:15h - Recepção do Prefeito a Banda Filarmônica Nossa Senhora dos Milagres;
  07:00h - Caminhada do Prefeito, Vice e Secretários em direção a prefeitura com a banda 

filarmônica passando pelas principais ruas da cidade;
  07:30h - Hasteamento dos pavilhões, pronunciamentos e corte do bolo comemorativo aos 27 anos 

de emancipação politica do município;
  08:30h - Visita a obras, anúncio de ordem de serviços e assinatura de contratos programa 

“Negocio é Negocio”;
  12:00h - Entrevista coletiva, Live interativa no Mercado Público e almoço;
  15:30h - Tarde esportiva com futebol e inauguração da iluminação no Estádio Municipal O Assisão;
  19:00h - Missa em ação de graças em comemoração aos 27 anos de emancipação na Igreja 

Nossa Senhora dos Milagres;
  20:30h - Show pirotécnico em praça pública;
  21:00h - Live com mensagens aos munícipes, show com  atração regional e final do Concurso “Voz 

Serrana” com a mais bela voz da cidade.

 Todos os eventos seguirão as restrições e os protocolos sanitários de enfrentamento a pandemia do 
Coronavírus.

 Parabéns Bernardino Batista! Por suas belezas naturais, pelo seu povo acolhedor e por ser a cidade 
que mais se desenvolve no Alto Sertão Paraibano! Faça parte dessa história!
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