
Local e Data: 04/08/2022
A CERIMÔNIA CÍVICA com HASTEAMENTO DA BANDEIRA, inicia às 08h 30min na Praça Barão de
Schneeburg. O DESFILE CÍVICO inicia às 9h00min na Avenida Cônsul Carlos Renaux.
A concentração ocorrerá às 8h30min entre as Lojas Casas Bahia e Milium na ordem estabelecida, conforme
croqui, que será enviado posteriormente. A dispersão do desfile será nas imediações da ponte Estaiada.

EDITAL DE DESFILE CÍVICO
A Secretaria Municipal de Educação de Brusque, no uso de suas atribuições legais, torna público o
Chamamento de Entidades e Organizações (existentes e em formação) visando a inscrição e participação
dos mesmos no DESFILE CÍVICO alusivo ao 162º Aniversário do Município de Brusque -SC.

Tema
RESSIGNIFICAR A VIDA, FORTALECENDO VALORES

Com base nesse tema, a entidade/escola participante poderá apresentar ações que contribuíram ou
contribuem com a história de Brusque. Podem ser: projetos, programas ou ações nas áreas da educação,
cultura, lazer, esporte, mobilidade, infraestrutura, meio ambiente, etc. 

Quem pode participar: Poderão se inscrever para o desfile escolas, entidades e associações;
A comissão organizadora fará a análise das inscrições, deferindo ou indeferindo a participação de acordo
com as normas estabelecidas.

Período de Inscrições: De 01 de Junho à 15 de Julho de 2022
Para a efetivação das Inscrições os interessados deverão preencher o formulário on-line por meio do site
https://desfile.brusque.sc.gov.br/ ou comparecer à Secretaria Municipal de Educação de Brusque, Praça das
Bandeiras , 77 – terceiro andar, ou pelo número de celular (47) 3251-1843 (com whatsapp). Posteriormente
os membros da organização entrarão em contato para a realização de alinhamentos e orientações
adicionais que se façam necessárias. Caso haja alguma dificuldade em efetivar a Inscrição ou quaisquer
dúvidas que possam surgir, nos colocamos à disposição no endereço e telefone acima mencionados.

Quantidade de Participantes/Carros
Participantes: No mínimo 10 (dez) e no Máximo 100 (cem) pessoas.
Carro alegórico: Somente 01 (um) carro, e este deverá estar decorado conforme o tema apresentado pelo
grupo.
Carros: As entidades que desfilarão somente com carros, poderão trazer no máximo 10 (dez) veículos.

A entidade deverá apresentar a descrição do tema e um histórico de no máximo 10 linhas;
Cada entidade deverá trazer uma frase curta que descreva o que apresentará em seu desfile;
A placa de identificação é de responsabilidade de cada instituição, deverá ter no mínimo 1 metro de
comprimento e 50 cm de altura e ter o nome da entidade.

Identificação da Entidade/ Escola/ Associação

Fica proibida a distribuição de quaisquer objetos, brindes ou alimentos para a população que assistirá
ao desfile;
Não será permitida a propaganda de empresas;
Não será permitida a utilização de som mecânico ou automotivo;

Avisos Gerais

Reunião Geral de Organização
Cada entidade deverá enviar um representante para participar
da reunião que acontecerá às 14h00min do dia 29/07/2022, no
auditório da Arena Multiuso.

Brusque, 25 de Maio de 2022

BrusqueBrusque

a n o sEliani Aparecida Busnardo Buemo
Secretária Municipal de Educação

Lembramos que o desfile será festivo, por isso deverá ser colorido
e com muita alegria.
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