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Fundado em 14/02/1973 

  

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Tom Maior definiu as regras           

abaixo para realização da disputa de Samba de Enredo visando o           

Carnaval 2021 – com o Enredo:  

 

“O Pequeno Príncipe no Sertão” 

 

Explanação do Enredo pelo Carnavalesco e Diretor de Carnaval: 

Data 30/04/2020 (quinta-feira) às 20h via conferência online. 

 

Entrega da Obra: 

Data 15/07/2020 (quarta-feira) até 23h59. 

 

Divulgação do Samba vencedor: 

Data A definir 

Local: Redes Sociais e mídias especializadas  

 

 

REGRAS PARA DISPUTA DE SAMBA TOM MAIOR 2021 

 

1 – Aberto a todos os interessados, sejam eles componentes da           

Escola ou não. 

 

2 – O método de escolha será via análise interna, realizada por uma             

Comissão formada pela Diretoria da Escola, onde os mesmos         

definirão o samba campeão. 

 

3 – Os compositores interessados em participar da explanação do          

Enredo deverão se inscrever via e-mail enviando seus dados para          

harmoniatommaior@gmail.com. A conferência será realizada de      

forma online no dia 30/04/2020 (quinta-feira) às 21h.  

 

4 – As dúvidas ao Carnavalesco/Diretor de Carnaval poderão ser          

esclarecidas via e-mail.  

 

5 – A entrega das obras será realizado por e-mail e deverá ocorrer no              

dia 15/07/2020 (quarta-feira) até às 23h59. E-mail para envio         

das obras: harmoniatommaior@gmail.com  

 

5.1 - A divulgação do samba na internet ou em aplicativos de            

mensagens instantâneas antes do horário acima resultará na        

eliminação da parceria.  
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6 – No ato da entrega deverá constar preenchida a Ficha de Inscrição             

com os dados da parceria. O arquivo deverá estar em formato PDF e             

ser anexado ao e-mail.  

 

7 – Não será cobrada qualquer taxa de inscrição dos participantes do            

concurso. 

 

8 – O resultado será divulgado em data a definir nas mídias digitais             

utilizadas pela Escola. Assim que houver definição do dia de          

divulgação do samba comunicaremos a todos. 

 

9 – No ato da entrega da obra, o compositor ou grupo deverá             

apresentar: 

 

● 01 arquivo com a obra em formato mp3  
● 01 arquivo com letra do samba em formato PDF 
● 01 ficha de inscrição preenchida em formato PDF  

  

10 – As composições apresentadas para a inscrição deverão ser          

inéditas, tanto na harmonia musical, como na letra, não podendo          

conter plágios e (ou) adaptações. 

 

11 – No momento da confirmação da entrega do samba, os           

compositores assinarão um termo autorizando a Escola, na condição         

de co-autora, a modificar ou excluir termos constantes na letra e/ou           

na melodia do Samba-Enredo, caso a Comissão Julgadora entenda         

necessário. O termo autorizará, inclusive, a utilização parcial da letra          

e sua utilização em conjunto com outras letras recebidas (a chamada           

junção de samba).  

 

12 – Todos os sambas cujas inscrições estiverem confirmadas serão          

analisados internamente pela Comissão Julgadora. A Comissão pode,        

inclusive, não classificar nenhum concorrente, caso julgue necessário.  

 

13 – Os compositores e participantes que causarem qualquer tipo de           

desavença, revanchismo ou manifestações desagradáveis durante o       

Concurso, inclusive através de mídia eletrônica (Internet), serão        

sumariamente desclassificados, e impossibilitados de participar de       

outros concursos nesta agremiação. 
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14 - Em virtude do isolamento social para combate da COVID-19,           

algumas datas de etapas do concurso poderão sofrer alterações.         

Havendo qualquer mudança, elas serão amplamente divulgadas nas        

mídias digitais utilizadas pela escola. 

 

Luciana Silva 

Presidente 
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