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REGULAMENTO DO CONCURSO DE SAMBA DO BLOCO SENTA 

QUE EU EMPURRO – CARNAVAL 2022 

REGULAMENTO 
O Bloco Senta Que Eu Empurro promoverá o primeiro o Concurso do Samba para o Carnaval 2022 

em homenagem póstuma a nossa eterna presidente Ana Claudia Monteiro Silva. 

 

1. Quem pode se inscrever? 
a) Podem participar do Concurso compositores residentes no Rio de Janeiro. Os compositores 

poderão concorrer com no máximo 02 (dois) sambas. Serão aceitas inscrições de músicas no estilo 

“Samba Enredo”, com tema baseado no sinopse desse regulamento. 

 

2. Como se inscrever? 
a) As inscrições devem ser realizadas no período de 29 de dezembro de 2021  até  22 de  janeiro 

de 2022; 

b) Clique aqui e acesse o formulário de inscrição; 

c) A taxa de inscrição é de R$ 20,00 e deve ser feita atravês PIX sentaqueeuempurro@gmail.com.  

d) A inscrição do concurso só será valida após o envio do comprovante do pagamento da   

inscriação para o e-mail sentaqueeuempurro@gmail.com; 

e) Após o preenchimento do formulário os (as) participantes deverão enviar a gravação do samba 

em formato mp3 na íntegra e em boa qualidade, bem como a letra do samba (em pdf).  

f) Os arquivos deverão ser enviados para o e-mail: sentaqueeuempurro@gmail.com. 

g)  No formulário da inscrição, os (as) participantes deverão indicar o(s) nomes dos(as) intérpretes, 

sendo no máximo 03 (três). Caso o samba seja um dos finalistas, a execução do samba ficará a 

cargo da bateria contratada pelo bloco no evento de premiação;  

h) Os (as) participantes somente poderão inscrever sambas inéditos e que sejam de sua autoria 

e/ou que seja titular dos direitos sobre a obra. 

 

3. Como será feita a seleção? 

a) A primeira etapa, a votação será feita pelo público. Dia 23 de Janeiro os sambas participantes 

serão divulgados nas mídias sociais do Bloco. Os 3 (três) sambas que tiverem o maior número de 

curtidas até o final do dia 26 de Janeiro serão classificados para a grande final.  

b)  Dia 27 de Janeiro de 2022 serão divulgados os sambas mais votados que foram selecionados 

para a final. A comunicação será feita pelas  míd ias  socia is  do B loco  e  via telefone para 

os participantes selecionados . 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetGwvA6jwUYsSzqtch_MEfptBSsRsKv_EgkX8Dr1Cik2SLDQ/viewform
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c) Na segunda etapa, no evento que será realizado dia 30 de janeiro de 2022, os 3 (três) sambas 

finalistas serão executadas ao vivo para o público presente ao evento e serão julgados por uma 

banca julgadora formada por 3 (três) profissionais ligado ao Samba Carioca. 

d) O samba vencedor receberá a premiação e será tocado durante o desfile de carnaval do Bloco 

Senta que Empurro 2022. 

 

4. Quais serão os prêmios? 
O “Concurso de Samba do Bloco Senta Que Eu Empurro – Carnaval 2022” premiará o samba 
escolhido com o valor de R$ 500,00 e mais troféu de campeão, que serão entregues no evento 
que será realizado no dia 30 de janeiro de 2022. 

 

Todos os 3 finalistas receberão certificado de participação no Concurso! 

 
5. Critérios para avaliação da banca julgadora e pontuação 
A banca julgadora será composta por profissionais ligados ao Samba Carioca. Serão julgados os 

seguintes quesitos: 

1. Letra do samba; 

2. Melodia. 

 

Os  jurados deverão dar uma nota de 05 a 10 pontos para os o critérios acima. O samba vencedor 
será aquele que tiver a maior pontuação,  somando a nota dos 3 jurados. 

 

Em caso de empate o critério analisado seguirá a seguinte ordem: 

1. Somatório das notas da Letra do Samba; 

2. Somatório das notas da Melodia; 

3. Caso persista o empate, a decisão deverá ser tomada em conjunto pela banca julgadora . 

 

6. Apresentação dos Sambas Finalistas dia 30 de janeiro de 2022 
a) A bateria do Bloco será responsável por fazer o acompanhamento da apresentação dos sambas 

finalistas. As interpretações dos sambas serão realizadas pelos participantes finalistas. 

 

b) A ordem de apresentação dos finalistas será realizada por sorteio a ser realizado no dia do 

evento. 

 

c) Os finalistas deverão chegar no evento prontos para sua apresentação  com uma hora de 

antecedência do início do evento para passagem do som. 
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7. Informações Adicionais 
a)   Não haverá ajuda de custo para os participantes. As despesas pessoais provenientes de 

transporte, alimentação e/ou qualquer outra, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. 

 

b) Serão desclassificados sambas que expressem racismo, homofobia ou ódio a grupos sociais. 

 

c)   No ato da inscrição, o(a)(s) autor(es)(as) da(s) composição, autoriza(m) automaticamente a 

liberação do recolhimento de direitos autorais de imagem e transmissão de voz pelo bloco Senta 

Que Eu Empurro, em qualquer meio, seja ele impresso, eletrônico ou apresentação ao vivo, para 

todas as finalidades que guardem relação com o”Concurso de Samba do Bloco Senta Que Eu 

Empurro – Carnaval 2022” . 

 

d)  A inscrição do samba no “Concurso de Samba do Bloco Senta Que Eu Empurro – Carnaval 2022” 

pressupõe a aceitação e concordância com os termos deste regulamento. 

 

e) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento. 

 

f)  A comissão organizadora do evento poderá cancelar o concurso de samba, sem que caiba a 

qualquer participante o direito de reclamação. Em caso de cancelamento, o valor da inscrição 

será devolvido aos participantes. 

 
 

Rio de Janeiro 29 de Dezembro de 2021. 

 
CONTATO E INFORMAÇÕES 

 
(21) 99243-4006 - WhatsApp 

e-mail – sentaqueeuempurro@gmail.com 
 
 
 
 

                                                                                   CAMILA SILVA CABRAL 

 Presidente do Bloco Senta Que Eu Empurro 

mailto:sentaqueeuempurro@gmail.com
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Sinopse 
 

Ana Cláudia Monteiro e o carnaval era uma combinação perfeita. 
Sempre amou dançar, brincar, sem nunca se importar se estava 
em uma cadeira de rodas ou não. Até que em 2008, junto com 

um grupo de amigos, resolveram criar um bloco para que as 
pessoas com deficiência pudessem curtir o carnaval, quebrando 

preconceitos. Desde então, o bloco “Senta Que Eu Empurro” está 
na rua levando alegria a todos e mostrando a todos que qualquer 

pessoa pode pular o carnaval, tendo deficiência ou não.  
Ana Claudia Monteiro lutava pela inclusão social, era amada, 

admirada e respeitada por todos. A covid infelizmente a levou, 
deixando saudades e esse ano ela estará sambando e irradiando 

alegria ao lado dos anjos e dentro de nossos corações. 

 
 


