
PROPOSTA FORROZAO TOCANTINS
Encaminhamos a proposta para a Prefeitura Municipal de Sao Valerio do

Tocantins, de CNPJ: 25.043.449/0001-68, situada na Avenida Minas Gerais N°237
- Centro | Sao Valerio - TO | CEP: 77.390-000 |Telefone: (63) 3359-1433.

A Pessoa Juridica JANISLENE FURTADO GAMA inscrita no CNPJ de
n° 46.008.142/0001-04 apresenta proposta para realizagao de 01 ( um ) show
com a BANDA FORROZAO TOCANTINS como parte da programagao da
Temporada de Praia do Municipio de Sao Valerio, no dia 13 de Agosto de 2022
as 21:00 horas, conforme detalhamento abaixo:

PROPOSTA 01:

ATRAQAO DATA VALOR
Show com BANDA FORROZAO

R$:4.000,0013/08/2022TOCANTINS, no dia 13 de Agosto de
2022 as 21:00 horas com duragao de
aproximadamente 3 a 4 horas de Show.
A banda ira se apresentar com 6
integrantes sendo:
1 vocalista,1 tecladista,1 guitarrista
1 saxofonista e 2 dangarinas.

Validade da Proposta: 30 Dias
Forma de Pagamento: Pagamento do valor 50% no ato da Assinatura do Contrato e

50% antes do termino do Evento.
Dados bancarios:
Banco: caixa Agenda: 0793
Operagao: 1288 Conta poupanga: 802113622-5

PEIXE- TO, 02 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

MT/aole
JF DESIGNER

CNPJ. 46.008.142/0001-04



PORTFOLIO BANDA FORROZAO TOCANTINSI

De alvorada-TO a grupo trio Tocantins surgiu no ano de 1997 com a parceria de tres
amigos. Joel cruz ( tecladista ) Reny Ribeiro ( vocalista e violonista ) e Delcimar Nunes(
vocalista) formando assim o trio Tocantins, com o repertorio de forro comefaram a se
apresentar na cidade de alvorada e na regiao sul do estado do Tocantins e norte do
estado de Goias.

No ano de 2005 mudaram para a cidade de Sao Paulo Capital, com o apoio
e empresariado pelo ex jogador de futebol Lucio bala,(ex- flamengo). Onde
gravaram seu primeiro CD em Studio profissional, com a musica de trabalho
(por pensar em voce ) chegaram a se apresentar em varios programas de
televisao, radios, e em muitas casas de shows na cidade de Sao Paulo e
interior.



No ano de 2008 retornaram ao Tocantins para a cidade de Alvorada-TO,
mudando o nome da do grupo de trio Tocantins para (Forrozao Tocantins)E
tambem ganhou uma nova formagao com a inclusao de novos integrantes
contando com 2 vocalistas,ltecladista,lguitarrista,1saxofonista e com 2
bailarinas. No ano de 2011gravaram o seu primeiro DVD ao vivo na cidade
de Alvorada-TO.
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No ano de 2015 o vocalista principal Delcimar Nunes faleceu em um
acidente tragico de carro, apos o ocorrido os integrantes da banda
decidiram parar com a banda em memoria de seu amigo Delcimar nunes.
Mas anos depois no ano de 2020 decidiram retornar a banda de volta aos
palcos com o elenco de 6 integrantes, sendo 4 musicos e duas bailarinas,
que estao levando alegria e entretenimento para seu publico.
Show em Alvorada dia 09/06/2021festa junina ARRAIA DE ALVORADA.







Show dia 23/07/2022 em balneario cachoeirinha,Talisma-TO



Atualmente a banda forrozao Tocantins esta em Alvorada-TO, e trabalha na
gravafao do seu novo CD e video clip


