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REGULAMENTO 
 

Art. 1º - Para participar do festival de samba enredo cada compositor deverá entregar 12 
(doze) cópias digitadas da letra do samba na Secretária Municipal de Esportes. Para 
contatos Juciane 91291891 / 32894875 
    Rosângela 81611926 / 32894875 
 
Art. 2º - As composições deverão ser entregues, até às 19h do dia 30/06/2009 na 
Secretária Municipal de Esportes, Av. Borges de Medeiros nº 2713 local Assessoria 
Comunitária. 
 
Art. 3º - O sorteio para definir a ordem de apresentação dos concorrentes, será no dia 
30/06/2009 às 19h 30 min na Secretária Municipal de Esportes, Av. Borges de Medeiros 
nº 2713 local Assessoria Comunitária. 
 
Art. 4º - O concurso será realizado no dia 12/07/2009 domingo, às 16h na Sede da Banda 
Itinerante. 
 
Art. 5º - O acompanhamento de cada Samba ficará a critério de cada compositor. A 
bateria (Mestre Chiquinho) será a mesma para todos e vai ser apresentada pelo projeto. 
 
Art. 6º - As composições deveram ser inéditas em letra e musica, poderá a organização 
do concurso proceder alguma alteração que se fizer necessária. 
 
Art. 7º - O campeão do Festival de Samba Enredo receberá como prêmio: 

• 1º Lugar Tv 29” 
• 2º Lugar Mini Systen 
• 3º Lugar Aparelho de Dvd 
• Melhor Torcida também será premiada. 

 
Art. 8º - A inscrição no concurso corresponderá a aceitação dos termos do presente 
regulamento, não podendo alegar, posterior mente desconhecimento do mesmo. 
 
Art. 9º - O projeto Esporte Dá Samba, reserva-se o direito de divulgação e gravação do 
samba vencedor. 
 
Art. 10º - Os casos omissos será decidido pela comissão organizadora. 



 
 
 
...AMO MEU PLANETA! 
CRIANÇAS CLAMAM POR UM MUNDO MELHOR... 
 
É o maior desafio da Humanidade, o homem dedicou-se ao seu 
crescimento pessoal, expandiu territórios, dominou e invadiu a 
natureza, sem preocupar-se com a preservação ecológica, resultado: 
estamos sufocados debaixo de tanto lixo. 
 
Assim, as crianças chamam a atenção, amo meu planeta, estão 
ferindo à Terra, não dá mais para admitir-se queimadas, usinas, 
depredações, desertos nas matas verdes, aquecimento da atmosfera, 
variações climáticas, caça predatória. Assim, clamam: fora  ganância e  
vaidade. Apelo: cumpra-se a alegria, resta-nos concluir:  é preciso 
mudar, transformar, acordar, renovar, renascer, como uma das 
alternativas, apresentamos nesse desfile de Carnaval a personagem 
“RECICLAGEM”. 
 
Queremos água potável, preservar os recursos naturais, cuidar de 
nosso lixo. 
Reciclar é o portal da saída, a solução sem nenhum truque de mágica, 
pois sabemos: do lixo pode brotar a prosperidade. 
 
O “Planeta Carnaval” já aprendeu a lição. As escolas de samba 
funcionam como verdadeiras usinas de reciclagem. Copos de vidro, de 
plástico, latas de refrigerantes, papelão, aparas de madeira, garrafas 
PET, sobras de adereços e outros. 
 
Se é preciso inovar, preparem-se: 
As crianças do Projeto Esporte dá Samba, pregando o equilíbrio entre 
o homem e a natureza, propõem, que olhemos o planeta com os olhos 
do amor.  
Vem aí com as estrelas , a transformação, o brilho, o lixo, o luxo a 
certeza de um MUNDO MELHOR!   
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