
                                                                 

CONCURSO PARA ESCOLHA DO HINO DO BLOCO US BEETHOVEN 

REGULAMENTO  

1- DA APRESENTAÇÃO.   

O Concurso tem como objetivo escolher o hino oficial do bloco Us Beethoven. O processo levará 

em conta os princípios e valores do bloco, tais como a alegria, o trabalho em equipe, o Carnaval 

como força transformadora, a valorização do predominante repertório brega dos anos 80 e 90, 

a validação do respeito à inclusão em todas as suas acepções: Terceira Idade, infância, 

indivíduos com deficiência, pessoas com condições especiais de mobilidade, bem como as 

inclusões que dizem respeito às diversidades de gêneros, etnias e crenças culturais e 

religiosas.  

O processo de escolha, mais do que uma disputa, pretende ser uma forma divertida de reunir 

amantes do bloco e do Carnaval de rua de Belo Horizonte, promover os talentos compositores, 

incentivar o encontro e a alegria – marcas características do bloco. Serão selecionadas quatro 

composições, que serão apresentadas na festa “ME CHAMA QUE É BREGA”, a ser realizada 

no dia 01/12, na boate Granfinos, em Belo Horizonte. O nome das escolhidas e de seus (suas) 

autores (as) será divulgado na página oficial  do Facebook, no Instagram do Us Beethoven e 

no blog De Tudo Vai Rolar (detudovairolar.com), o “point” virtual do Carnaval de Rua de BH e 

de todas as atrações culturais de qualidade na cidade.    

As 04 (seis) músicas classificadas receberão placas de homenagem e divulgação nas redes 

sociais do bloco. A grande vencedora ganhará duas caixas de garrafas de catuaba Selvagem, 

troféu e o prêmio maior: o reconhecimento e a citação perenes de autoria da canção-hino de 

um dos maiores blocos do Carnaval de rua de BH.  

 

2- DAS INSCRIÇÕES.   

2.1- As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do preenchimento 

da ficha de inscrição online no link [goo.gl/FDpLkg] de 06 a 20 de novembro de 2017.  

2.2- No ato da inscrição, o proponente deverá fornecer as informações cadastrais 

solicitadas na ficha destacando-se:  

• link para a música postada via Soundcloud (www.soundcloud.com), gravada no formato 

mp3 com 128k, conforme campo específico indicado na ficha de inscrição online.  



  
  

• letra da música, cifrada, conforme campo específico indicado na ficha de inscrição online.  

• os nomes do (a)(s) intérpretes/instrumentistas indicados para execução da música no dia do 

Baile “ME CHAMA QUE É BREGA”, no Bar e Boate Granfinos, no dia 01/12.  

2.3 Cada proponente poderá inscrever quantas obras julgar conveniente. Caso 

um mesmo proponente inscreva mais de uma obra, apenas uma delas será 

selecionada pela curadoria, a exclusivo critério desta última. Em caso de envio 

de mais de uma música, o(a) (s) proponentes deverão preencher cada uma 

das Fichas de Inscrição, conforme descrito acima.  

 

3- DO JULGAMENTO   

3.1- A seleção das quatro finalistas será realizada por membros da bateria e do bloco 

Us Beethoven e/ou eventuais convidados do meio musical e carnavalesco de Belo 

Horizonte.  

3.2- O resultado da escolha com as músicas classificadas estará disponível nas 

páginas do Facebook e no Instagram do bloco, até o dia 27 de novembro de 2017 

e será divulgado em primeira mão no blog “De Tudo Vai Rolar” 

(detudovairolar.com).   

3.3- Os(as) proponentes das músicas classificadas serão comunicados por e-mail e 

whats app.  

3.4- Os(as) proponentes das músicas classificadas deverão enviar ao endereço abaixo 

o Termo de Utilização de Áudio e Imagem devidamente preenchido e assinado. 

Tal modelo será enviado anexo à comunicação de classificação da música 

inscrita.  

Endereçamento:  

Rua Josias Cassimiro, 171 – Sagrada Família – Cep: 31.035-310 

AT: Ney Mourão – Termo para Concurso Bloco Us Beethoven  

 

3.5- O Júri classificará os trabalhos tendo como base os critérios:  

● Qualidade e adequação da letra aos princípios e valores do bloco, descritos na 

apresentação deste Regulamento; 



   

  

    

● Força da Harmonia e Melodia (“Potencial” para um hino definitivo do bloco).  

 

4- DA APRESENTAÇÃO DAS MÚSICAS CLASSIFICADAS   

4.1- - Cada proponente deverá responsabilizar-se pela execução/apresentação de sua 

música no baile do Bar Granfinos, caso ela seja uma das classificadas.  

4.2- - Os intérpretes/instrumentistas se apresentarão, caso desejarem, acompanhados 

da banda e membros da bateria do bloco. Caso desejem, poderão levar outros 

instrumentistas.  

4.3- - O (a) concorrente poderá enviar para a banda do bloco, em tempo hábil anterior 

ao dia da apresentação, sugestões de arranjos, groovies e “levadas” para a 

execução, porém eles não poderão ser muito divergentes com as cifras enviadas 

pelo (a) (s) proponente(s) no ato da inscrição.  

4.4- - Os intérpretes das músicas classificadas deverão participar de um ensaio com a 

banda base, em horário e local a ser definido posteriormente, logo após a 

divulgação do resultado das escolhidas.  

4.5- – Os proponentes, intérpretes e executantes deverão assinar Termo de  

Autorização para uso gratuito de imagem, voz, direitos autorais e conexos, referente ao uso da 

música/interpretações no Baile no Bar e Boate Granfinos, bem como para eventuais registros 

fotográficos e audiovisuais do evento.  

 

5- DA ESCOLHA FINAL   

5.1- - As quatro classificadas, em sua apresentação no Granfinos, serão submetidas a 

um Júri formado por membros do bloco e profissionais do meio musical e 

carnavalesco de Belo Horizonte. Os critérios serão os mesmos utilizados para a 

classificação.  

5.2- Haverá, também, o julgamento “popular”, por aclamação, pelo público presente à festa. A 

análise final será apurada pela soma de pontos dos jurados com a do júri popular  

 



  
  

6- DA PREMIAÇÃO  

6.1- As 04 (quatro) músicas classificadas receberão placas de homenagem e divulgação nas 

redes sociais do bloco.  

 

A grande vencedora ganhará duas caixas de garrafas de catuaba Selvagem, troféu e o prêmio 

maior: o reconhecimento e a citação perenes de autoria da canção-hino de um dos maiores 

blocos do Carnaval de rua de BH.  

  

7-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

7.1- Os(as) compositores (as), autores(as), intérpretes são detentores integrais de 

direitos autorais patrimoniais das músicas inscritas. Porém, ao se inscreverem, cedem 

previamente integralmente e de forma gratuita a eventual divulgação das composições, 

seja através de redes digitais ou meios físicos futuros, porventura produzidos pelo 

Bloco.  

7.5- A simples inscrição da obra no Concurso pressupõe a aceitação e concordância 

com todos os termos do presente regulamento, valendo como contrato de adesão para 

todos os envolvidos que tiverem participação no evento e em eventuais divulgações ou 

produção de material digital ou físico.  

7.6- Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora, não cabendo recursos contra tais decisões.  

 

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2017 


