
 

          

                                                              

 

                    REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE BLOCOS CARNAVALESCOS: ”CARNALEGRIA 2018” 

 

01- DO CONCURSO:  

O Concurso de blocos carnavalescos:CARNALEGRIA/2018, organizado pela Secretaria Municipal de 

Educação,Cultura e Desporto,através da Prefeitura de Corumbaíba,e, em parceria com a Câmara 

de Vereadores,objetiva o incentivo ao lazer,a divulgação das principais festividades do município e 

a valorização dos talentos.  

a) Cada bloco fará sua apresentação,todas as noites, de sábado à segunda-feira (de 10/à 

12/02) 

b) Cada bloco terá 05 (cinco) minutos para apresentação, frente ao júri; 

c) O critério para ordem de apresentação dos blocos será o SORTEIO,a ser feito,durante a 

reunião,entre os representantes da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Lazer,e os 

representantes de cada bloco,às 9:00, do dia 10/02/2018;  

d) Cada bloco deverá apresentar-se,usando uma música, remix ou vinheta; 

e) Cada bloco deverá levar a música e/ou remix e/ou vinheta, com as quais se apresentará, 

gravadas, em um pen-drive,com duração máxima de 05 (cinco) minutos e este deverá ser 

entregue à coordenadora Cláudia,antes do começo do desfile; 

f) As músicas e/ou remix e/ou vinheta usadas pelo bloco devem ser, 

obrigatoriamente,diferenciadas dos demais; 

g) Cada bloco NÃO PODERÁ usar  a música e/ou remix e/ou vinheta dos demais; 

h) No caso de mais de um bloco apresentar a mesma música e/ou remix e/ou vinheta 

PREVALECERÁ o direito de uso, o bloco que entregar o pen-drive primeiro; 

i) O termo de autorização para divulgação das imagens, devidamente assinado, pelos 

representantes de cada bloco (se maior de idade) - ou pelo pai e ou mãe (se menor de 

idade).  

 

02- DO TEMA: “Carnalegria/2018” organizado pela Secretaria Municipal de 

Educação,Cultura,Desporto e Lazer, em parceria com a Prefeitura de Corumbaíba e Câmara de 

Vereadores 

 

03- Dos participantes e das participantes: 

 

Moradores de Corumbaíba,convidados e/ou convidadas e visitantes  

 

04- Das inscrições: 

 

No ato da inscrição, os representantes dos blocos assinarão, se maior de idade, um termo de 

autorização, CONCORDANDO com as questões a seguir: 

 



a) Exposição, reprodução e publicação das imagens do bloco,em jornais, revistas, rádio e 

internet; 

b) Cessão de todos os direitos patrimoniais relativamente às imagens produzidas pelo bloco; 

c) Utilização pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto ou pela Prefeitura de 

Corumbaíba, sem restrições, em caráter gratuito e sem remuneração, ônus ou encargo, das 

respectivas imagens ou parte delas, em cartazes,banner,filmes e/ou spots, jingles e/ou 

vinhetas para fins de divulgação de eventos promovidos por elas. 

 

Se o/a representante do bloco for menor de idade, quem deverá assinar o termo de autorização é 

o pai e /ou a mãe ou o/a responsável pelo/pela menor. 

 

05-DA AVALIAÇÃO : 

 

Cada bloco inscrito,no presente concurso, será avaliado de 0 a 100 pontos,obedecendo os 

seguintes critérios: 

 

• Alegoria e adereço;(20) 

• Pontualidade no início da apresentação;(10) 

• Uniforme(camisetas ou abadás),caracterizando o nome do bloco;(20)  

• Criatividade na apresentação;(20) 

• Respeito aos demais blocos;(10) 

• Tempo de apresentação: 05 minutos a contar da ligação da música;(10) 

• Organização na entrada e saída do bloco;(10)  

 

06-DAS DESCLASSIFICAÇÕES: 

 

Os blocos NÃO PODERÃO: 

 

a) Causar danos materiais ou morais à terceiras e terceiros; 

b) Conter dados ou informações que constituem ou possam constituir crime (ou contravenção 

penal), ou que possam ser entendidas como incitação à prática de crimes; 

c) Constituir ofensa à liberdade e à crença; 

d) Revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça,cor,gênero etnia 

ou procedência nacional ou regional; 

e) Fazer propaganda eleitoral; 

f) Promover  partidos políticos; 

g) Ter finalidade comercial, financeira ou institucional. 

 

07-DAS OMISSÕES: 

 
Os casos omissos ou imprevistos serão analisados pela organização do concurso, que terá total 

autonomia e poder para decidir. 

 

08-DO RESULTADO: 

 

Os resultados da escolha dos blocos serão disponibilizados, no dia 13 de fevereiro do ano em 

curso,após a apresentação do último bloco e divulgados, na página do facebook da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto e da Prefeitura de Corumbaíba – GO. 

 



  

09-DA PREMIAÇÃO: 

 

Serão premiados os 03 (três) primeiros lugares, sendo: 

1º lugar: R$ 1.000,00 

2º lugar: R$ 600,00 

3º lugar: R$ 400,00 

  

 

10-Da COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: 

 

 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

 Prefeitura de Corumbaíba – GO 

 

11-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

Não poderão concorrer ao  mencionado concurso os membros das coordenações da Secretaria 

Municipal de Educação,Cultura e Desporto e comissão organizadora. 

 

a) A participação, no Concurso: “Blocos Carnavalescos do Carnalegria/2018”, implica no 

conhecimento e na aceitação, pelos/pelas participantes, bem como por seus/suas 

responsáveis,de todas as disposições deste regulamento, sendo desclassificados os blocos que 

não atenderem as regras nele contidas. 

      Os participantes e as participantes poderão obter todas as informações referentes ao presente 

concurso pelo telefone: 64 3447 7026 ou pela página do facebook da SEMECD: (Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto) ou pela página do facebook da Prefeitura de 

Corumbaíba - GO. 

  

 

 

                      Corumbaíba - GO,15 de janeiro de 2018  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio:    

          

l  

 

 



 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS IMAGENS 

 

“CONCURSO DE BLOCOS CARNAVALESCOS: CARNALEGRIA/2018 ”  

 

 

Eu,.....................................................................................................................................,representante do Bloco: 

....................................................................................................................................................................................

autorizo que a Prefeitura de Corumbaíba – GO, através da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto, 

exponha,reproduza,publique ou divulgue as imagens DO BLOCO e/ou partes delas,sem restrições, em caráter 

gratuito e sem remuneração, ônus ou encargo, delas, em cartazes, banner,filmes e/ou spots, jingles e/ou 

vinhetas para fins de divulgação de eventos promovidos por elas para concorrer ao CONCURSO DE BLOCOS 

CARNAVALESCO:CARNALEGRIA/2018”. 

 

                                                             Corumbaíba, ............. de................ ......................... de 2.018 

 

 

Assinatura do pai e ou da mãe: ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

Assinatura do/da responsável: ...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

 

Assinatura do/da responsável: ...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO: 

   

“ CONCURSO DE BLOCOS CARNAVALESCOS: CARNALEGRIA/2018 ”  

 

IDENTIFICAÇÃO DO BLOCO: ............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

TELEFONE PARA CONTATO: ............................................................................................................................. 

 ENDEREÇO ELETRÔNICO: ................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

 

DECLARAÇÃO: 

a) Declaro estar CIENTE do regulamento do “Concurso de Blocos Carnavalescos do 

CARNALEGRIA/2018”,estando INTEIRAMENTE de acordo e autorizo a divulgação das 

imagens ou partes delas, em cartazes,banner,filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas para 

fins de divulgação de eventos promovidos Pela Secretaria Municipal de Educação,Cultura e 

Desporto e/ou Prefeitura de Corumbaíba,sem ônus para ambas as partes. 

 

                                                             Corumbaíba, ............. de....................................... de 2018 

 

Assinatura do pai e ou da mãe: ..................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

 

Assinatura do/da responsável: ...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Assinatura do/da responsável: ...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

 


