
PROPOSTA COMERCIAL 

8,1 IJUNINHO PEIP- APARELHAGEM SUPER POP 

Belém - PA, 02 de Setembro de 2021. 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

Proposta de apresentação musical da DJ JUNINHO POP- APARELHAGEM SUPER POP no evento denominado 

"FESTIVAL AÇAI —JET 2021" no dia 25/0/202I, organizado e promovido pela SECLILT. 

PROPOSTA COMERCIAL 

OBJETO: Constitui objeto deste contrato DI (uma) apresentações do D,J ,JIJNINHD POP- APARELHAGEM SUPER POP 

musical BANDA EXPRESSO no evento denominado 'FESTIVAL AÇAI —JET 2021", organizado e promovido pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE, no dia 25 de setembro de 2021. 

LOCAL Município de Bujaru/PA. 

HORARIO: 22:30hs. 

VALOR RS: O presente contrato tem valor líquido fixado em R 4.0011110 (quatro Mil Reais),. 

FORMA DE P AMENTO: oitava O pagamento deve ser efetuado da seguinte forma: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com 

anêde 24horas antes do evento. 

CONTRATADO 

ELIAS DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR 

CPF: 730.910.032-34 

RO: 2531985 SSP/PA 
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Di JUNINHO POP- APARELHAGEM SUPER POP 

DADOS PESSOAIS: 

NOME DO Di: ELIAS DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR 

ENDEREÇO: RUA BARAO DE IGARAPE MIRI 1323 BAIRRO GUAMA 

RG: 2531965 

DATA DE EXPEDIÇÃO DO RG:21/10/2012 

CPF: 704.910.032-34 

CONTATO: 9198026-5533/ 991173725 

P15: 134.40782-42-4 

E-MAIL: dijuninhopop@hotmail.com  irmacarlacarvalhopop@hotmail.com   

CONTA CORRENTE 

Elias de Almeida Carvalho Junior 

Banco do Brasil 

Agência: 3702-8 

Conta: 23.365-x 

RELEASE: 

Release DJ Juninho  

Elias Carvalho Junior nasceu no dia 05 de maio de 1977, cidade de Belém do Pará. Filho de 
Miracy Carvalho e Elias Carvalho, suas brincadeiras na infância sempre foram voltadas a música. Tinha 
como hobbv brincar de fazer aparelhagem com caixas de fósforos empilhadas e tendo como inspiração 
seu irmão mais velho envolvido com música, tomou gosto pelo universo musical. Ainda com 9 anos de 
idade já era o centro das atenções nos eventos que ele podia participar; subia em caixas de refrigerantes 
para alcançar os equipamentos que lhe era tão importantes. Obteve muita aceitação do público, mesmo 
com dificuldades com o irmão mais velho, já que o mesmo não confiava em passar o controle do som, o 
que o fazia esperar a oportunidade de entrar em contato com as tecnologias da época. 

Dj Juninho começou a ganhar espaço em muitos eventos, embora fosse proibido de tocar por 
causa de sua idade, mas com apoio dos pais, em alguns eventos tinha a autorização deles para fazer o 
que mais gostava. Concluiu sua educação escolar com muitas dificuldades, tendo que conciliar o estudo 
e a profissão. Hoje, aos 43 anos, possui um vasto curriculum de experiência no ramo de aparelhagem. 
Foi radialista em diversas rádios conceituadas de Belém, passando pela Rádio Marajoara, Rádio 

Rauland, e hoje na Rádio Liberal 97,5, todos os sábados das 17;00 as 19.00 



DJJUNINHOPOP 

HONRA  AO  MÉRT0 

SELO GLOBO DE QUALIDADE -2016 
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Um ícone da aparelhagem, Dj Juninho idealiza, cria e concretiza projetos nt ramo 	do 
precursor na idéia de "subir nas aparelhagens" e fazer apresentações, criando perform. 'c 	a . 
misturando com a pirotecnia. Incluiu dançarmos no show da aparelhagem, criando a '.. 	- gem 
robótica" com movimentos e performances inovadoras, as quais com isso até hoje se destaca. Dj 
Juninho foi o pioneiro em realizar shows pirotécnicos em aparelhagens, como por exemplo simular vôo 
tirolesa com as asas em chamas e muitas outras criações, fazendo com que as demais aparelhagens hoje 
disponíveis no mercado também utilizem essas inovações Hoje, ele conta com uma equipe de mais de 
40 profissionais ao seu lado, além de seu irmão Dj Elison,DJ nandinho e DJ Vitor, procurando sempre 
levar alegria ao seu público, fâs e admiradores do movimento.hoje denominado Di Juninho o MITO. 

PREMIACAO GLOBO MARKET1NG- 2015 - 2016 
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