
 

 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
26º CASAMENTO DO MATUTO 

 
Concurso de Trator, Carroças, Cavaleiros e Amazonas. 

 
 

TRATOR (  ) CARROÇA (  ) CAVALEIRO (  ) AMAZONA  (  ) 
 

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO:_______________________________. 
 
TEMA:_______________________________________________________. 
 
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:________. Nº DE INSCRIÇÃO: _______. 
 
 
NOME FANTASIA:__________________________________________.(nome 
que será dado ao trator ou carroça.)  
 
OBS.: no dia do evento as categorias: trator e carroça estilizada, deverão estar 
no local de concentração as 11:00am para a entrega das fichas de 
identificação, que identificara o mesmo ao passar pela comissão julgadora; A 
comissão julgadora, estará avaliando a ordem de saída de todas as categorias 
e a organização. 
A avaliação final será feita durante o percurso no povoado Sudene/Mandim, 
onde o locutor em um dos trios que irá acompanhar a cavalgada, em frente ao 
palco dos jurados, irá anunciar cada trator e carroça concorrente (de fronte a 
casa do márcio raposo). 
As categorias “Cavaleiro, Amazona e Cavalo mais Bonito” Serão apresentados 
e Julgados, na praça do povoado Penedinho, assim que a cavalgada chegar, 
todos os inscritos, serão chamados pelo locutor e farão as suas apresentações, 
de acordo com cada categoria. 
Premiação em Cheque Simbólico e Troféus, serão entregues aos vencedores e 
responsáveis pela inscrição, assim que o resultado for apresentado Na 
secretaria de cultura de Piaçabuçu. Em posse do cheque, procurar a secretaria 
de cultura para receber o valor em dinheiro correspondente ao cheque de cada 
categoria. A categoria “Cavalo Mais Bonito” as inscrições poderão ser feita no 
dia do evento, na concentração com a equipe da secretaria de cultura que 
estará com a camisa organização do evento, na saída no bairro Brasília e na 
chegada ao povoado Penedinho ao lado do trio de apoio. 
 
 

__________________________       ________________________ 
         RESPONSAVEL PELA INSCRIÇÃO                               REPRESENTANTE DA SECULT 

 
 

PIAÇABUÇU-AL ___ de AGOSTO de 2022 



 

 

 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

26º CASAMENTO DO MATUTO 
 

Concurso de Trator, Carroças, Cavaleiros e Amazonas. 
 

TRATOR (  ) CARROÇA (  ) CAVALEIRO (  ) AMAZONA  (  ) 
CAVALEIRO (  ) AMAZONA (  ) 

 
NOME:________________________________________________________. 
 
TIPO DE INDUMENTÁRIA:________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________. 
 
NOME DO CAVALO:______________________________________________. 
 
OBS.: no dia do evento as categorias: trator e carroça estilizada, deverão estar 
no local de concentração as 11:00am para a entrega das fichas de 
identificação, que identificara o mesmo ao passar pela comissão julgadora; A 
comissão julgadora, estará avaliando a ordem de saída de todas as categorias 
e a organização. 
A avaliação final será feita durante o percurso no povoado Sudene/Mandim, 
onde o locutor em um dos trios que irá acompanhar a cavalgada, em frente ao 
palco dos jurados, irá anunciar cada trator e carroça concorrente (de fronte a 
casa do márcio raposo). 
As categorias “Cavaleiro, Amazona e Cavalo mais Bonito” Serão apresentados 
e Julgados, na praça do povoado Penedinho, assim que a cavalgada chegar, 
todos os inscritos, serão chamados pelo locutor e farão as suas apresentações, 
de acordo com cada categoria. 
Premiação em Cheque Simbólico e Troféus, serão entregues aos vencedores e 
responsáveis pela inscrição, assim que o resultado for apresentado Na 
secretaria de cultura de Piaçabuçu. Em posse do cheque, procurar a secretaria 
de cultura para receber o valor em dinheiro correspondente ao cheque de cada 
categoria. 
A categoria “Cavalo Mais Bonito” as inscrições poderão ser feita no dia do 
evento, na concentração com a equipe da secretaria de cultura que estará com 
a camisa organização do evento, na saída no bairro Brasília e na chegada ao 
povoado Penedinho ao lado do trio de apoio. 
 
 

__________________________       ________________________ 
         RESPONSAVEL PELA INSCRIÇÃO                               REPRESENTANTE DA SECULT 

 
 

PIAÇABUÇU-AL ___ de AGOSTO de 2022 


