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CARNAVAL 2021 

 

REGULAMENTO DAS ELIMINATÓRIAS DE SAMBA-ENREDO  
 
 

Caros(as) compositores(as), 
 
Gostaríamos de agradecê-los pelo interesse em participar do concurso para a escolha 
do Samba-Enredo para o Carnaval 2021. Com o tema “Basta!”, o Grêmio Gaviões da Fiel 
Torcida vai retratar na avenida os diversos problemas sociais enfrentados pela 
sociedade. Portanto, esperamos receber obras de excelência e que tragam grande 
impacto emocional aos nossos componentes por meio da sua letra e melodia. 
 
DA ENTREGA DAS OBRAS: 
- A entrega do samba-enredo concorrente deverá ser realizada até as 23h do dia 21 de 
agosto (sexta-feira). 
 
- O áudio (em MP3) e a letra do samba-enredo concorrente (em arquivo PDF) devem ser 
enviados para o e-mail carnaval@gavioes.com.br e no WhatsApp 11 97699-1531. 
 
- Serão valorizadas as obras que trouxerem riqueza em variações melódicas. Solicitamos 
aos compositores que procurem entender a proposta do nosso enredo para que possam 
utilizar suas respectivas melodias adequadas na parte histórica e na mensagem principal 
que o enredo transmite. 
 
- A letra do samba deve preservar a perfeita dicção para facilitar o canto dos 
componentes juntamente com a harmonia e a evolução da escola. 
 
- Pedimos aos compositores que tomem cuidado com a tonalidade do samba, 
respeitando a tessitura vocal do intérprete juntamente com a Ala Musical.  
 
- Pedimos que evitem a menção de nomes nas gravações a fim de valorizar e evidenciar 
apenas a obra musical (máximo de três nomes citados). 
 
- Os compositores que tiverem os seus sambas classificados para a fase final deverão 
enviar a gravação apenas com o coral, sem a voz principal, em data a ser estipulada pela 
diretoria. 
 
DA DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS: 
O Grêmio Gaviões da Fiel Torcida realizará a divulgação dos sambas classificados em 
cada audição por meio do seu site oficial www.gavioes.com.br e pelas redes sociais 
oficiais @gavioesoficial. 
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DA ELIMINATÓRIA DOS SAMBAS: 
Neste ano, as eliminatórias não contarão com as apresentações de palco e a avaliação 
será realizada por meio dos áudios gravados – exceto no anúncio final, que será 
realizado em formato de Live, com transmissão ao vivo pelo YouTube dos Gaviões da 
Fiel. Desta forma, é importante que as gravações estejam em boa qualidade, pois serão 
a única referência para o julgamento.  
 
CRONOGRAMA DA ELIMINATÓRIA: 
 

• Explanação do enredo 
Terça-feira, 21 de julho.  
 

• Entrega do samba-enredo 
Terça-feira, 21 de agosto.  

 

• Primeira audição  
Terça-feira, 25 de agosto.  

 

• Segunda audição  
Terça-feira, 1 de setembro.  

 

• Audição final  
Terça-feira, 8 de setembro. 
 

• Divulgação do samba-enredo  
Sexta-feira, 11 de setembro. 

 
 
DA COMISSÃO JULGADORA: 
A comissão julgadora será composta pelos membros da equipe de Carnaval. 
 
- Em caso de empate em alguma audição, o voto de desempate será feito pelo 
Presidente do Grêmio Gaviões da Fiel Torcida. 
 
- Caso algum membro da comissão julgadora tiver qualquer tipo de parentesco com 
qualquer compositor concorrente, automaticamente não terá direito a voto. Também 
não poderá participar da votação aquele julgador que fizer parte de algum samba 
concorrente. 
 
- A comissão julgadora é soberana, a ela cabe qualquer decisão em relação ao concurso. 
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DA EXCLUSÃO DE SAMBAS: 
Estarão automaticamente excluídos da disputa os sambas que desrespeitarem o critério 
de julgamento citados neste documento. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
-  O intérprete oficial do Grêmio Gaviões da Fiel Torcida poderá participar como 
compositor de samba concorrente, sendo proibido gravá-lo. 
 
- Os compositores concorrentes deverão se ater a sua obra, manter a ética, respeito, 
não fazendo qualquer tipo de comentário de outra composição para membros da 
comissão julgadora ou em redes sociais, sob pena de desclassificação. 
 
- Os compositores serão autorizados a divulgar os sambas após o lançamento oficial nos 
canais de comunicação da entidade. 
 
- Não é permitido o uso de propaganda política partidária em nenhum material 
relacionado ao samba concorrente, sendo hipótese de desclassificação. 
 
- O Grêmio Gaviões da Fiel Torcida fica inteiramente excluído de qualquer 
responsabilidade financeira quanto aos direitos autorais que o samba campeão virá a 
ter. Futuramente, isto será de responsabilidade da Liga das Escolas de Samba de SP, 
junto aos órgãos competentes.  
 
- O samba vencedor nomeará um representante para que seja responsável pela 
documentação e assinaturas necessárias, a fim de atender as exigências contratuais 
impostas pela Liga das Escolas de Samba de São Paulo. 
 
- Na gravação do CD oficial do carnaval não será permitida qualquer interferência dos 
compositores do samba vencedor, especialmente com relação a arranjos e ajustes, 
sendo a participação definida pela Diretoria de Carnaval.  
 
 
BOA SORTE! 

 
Direção de Carnaval  
 


