
REGULAMENTO FESTIVAL DE MARCHINHAS DO ACRE - 2022

As empresas BIAUSOM e JB SOM, estabelecidas na cidade Rio Branco, com o
objetivo de valorizar a festa do Carnaval popular e fomentar a composição de música
carnavalesca e seus compositores, idealizaram e vão promover o “FESTIVAL DE
MARCHINHAS DO ACRE”.

DA PARTICIPAÇÃO:
1. Pode participar do concurso qualquer pessoa de nacionalidade brasileira, residente
no Estado do Acre e com idade acima de 18 (dezoito) anos.

2. Serão aceitas somente inscrições de músicas no estilo “Marchinhas de Carnaval”,
com a temática “LIVRE”.

DAS INSCRIÇÕES:
1. Prazo: de 21/03/2022 a 15/04/2022 (até às 18h - hora local).

2. As inscrições serão efetuadas somente através do WhatsApp número (68)
99985-4243 e serão gratuitas.

3. Cada participante deverá informar a autoria da letra, música e autenticidade da
composição, devendo ser composições originais e inéditas, tanto na melodia, quanto
na letra (entendendo-se por inédita a música que não foi gravada comercialmente; e,
como original, a que não contiver plágio, adaptação ou citação poética de outros
autores).

4. Não serão aceitas letras com menção política, palavra de baixo calão, difamação,
injúria e conteúdo impróprio.

5. Cada participante poderá inscrever até DUAS (02) músicas, sozinho ou em parceria.

6. Deverá ser enviado um vídeo da marchinha inscrita sendo cantada.

7. O participante assume a responsabilidade pelo vídeo, inclusive com relação à sua
titularidade, originalidade e à utilização de conteúdo de terceiros (se for o caso), bem
como declara que a utilização de qualquer material protegido por propriedade
intelectual, direito autoral e direitos da personalidade na concepção da fotografia
encontra-se regularizada, bem como que obteve as permissões e autorizações
eventualmente necessárias para a disponibilização do material.

8. No ato da inscrição, o(s) autor(es) da composição autoriza(m) automaticamente a
liberação do recolhimento de direitos autorais, de imagem e transmissão de voz pela
JB SOM, em qualquer meio, seja impresso, eletrônico, televisivo ou apresentação ao
vivo, para todas as finalidades que guardem relação com o Festival de Marchinhas do
Acre, Edição 2022, nos termos da Lei 9.610/98.

9. Fica vetada a participação dos funcionários da BIAUSOM, JBSOM e quaisquer
pessoas com grau de parentesco com os funcionários, assim como os empregados e



prestadores de serviços da empresa e todos os empregados de quaisquer empresas
direta ou indiretamente envolvidas no evento.

10. Ressalta-se que os vídeos devem ser gravados na horizontal e que qualquer
irregularidade, ou mesmo má qualidade da imagem ou áudio do arquivo enviado,
poderá desclassificar a composição participante.

11. Não serão recebidas inscrições em CD/DVD/pendrive/k7 enviadas via correio ou
qualquer outro meio.

12. Serão desclassificados os vídeos enviados por e-mail, redes sociais e qualquer
outro meio que não o WhatsApp do festival com número (68)  99985-4243.

DA SELEÇÃO:
1. Nesta “II Edição do FESTIVAL DE MARCHINHAS DO ACRE 2022”, a Comissão
Julgadora, formada pelos músicos da banda base [JBSOM] selecionará doze (12)
marchinhas entre as composições inscritas. Estas marchinhas serão consideradas
SELECIONADAS/CLASSIFICADAS.

2. O mesmo autor, mesmo que em parceria, só pode classificar duas (02) músicas para
a próxima fase.

3. As decisões da Comissão Julgadora são irrevogáveis, não cabendo recursos contra
as mesmas.

3. Serão classificadas e consideradas FINALISTAS as 12 que irão se apresentar ao
vivo, acompanhada pela banda Base no dia 23 de Abril no calçadão da Gameleira a
partir das 18h.

4. Os 12 finalistas terão direito a ensaio com a banda base de acordo com
programação definida pelas empresas BIAUSOM e JBSOM e previamente
comunicada.

5. As 12 marchinhas mais votadas, serão consideradas FINALISTAS e vão compor o
PLAYLIST/Promocional/Mp3 disponibilizado, nas principais plataformas de músicas,
online.

03) ETAPA FINAL

1. Entre as 12 finalistas serão escolhidas pelo JURI, três (03) marchinhas vencedoras
sendo Primeiro, segundo e terceiro lugar.

Da premiação:

Primeiro Lugar R$ 3.000,00

Segundo Lugar R$ 2.000,00

Terceiro Lugar R$ 1.000,00



O júri composto será composto por 03 (três) membros indicados pela BIAUSOM e
JBSOM e classificará as músicas; Ao júri, caberá a direção dos trabalhos do
julgamento, e ainda, julgar o voto de desempate que se dará por Clamor Popular; As
decisões do júri, uma vez anunciadas à Organização do Concurso serão insuscetíveis
de revisão; Os critérios para as pontuações serão os seguintes:

1) Letra: de 01 a 10 pontos

2) Melodia: de 01 a 10 pontos

3) Criatividade: de 01 a 10 pontos

4) Afinação: (cantor principal e coro): de 01 a 10 pontos

5) Interpretação: de 01 a 10 pontos.

AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E/OU VOZ:

1. A autorização de direitos de imagem e/ou voz (abaixo) deve ser preenchida pelo
participante e enviada para o WhatsApp número (68) 99985-4243 junto com a
marchinha. O participante se responsabiliza e garante a veracidade dos dados
preenchidos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

1.A Comissão Organizadora[BIAUSOM E JBSOM] do FESTIVAL DE MARCHINHAS
ACRE 2022 reserva o direito de, a qualquer momento, excluir a música cujos
participantes não observarem as normas do concurso. A simples inscrição no II Festival
de Marchinhas Acre 2022 já pressupõe a aceitação e concordância com todos os
termos do presente regulamento, valendo como contrato de adesão. Os casos omissos
neste regulamento ou não esclarecidos serão resolvidos pela BIAUSOM E JBSOM,
não cabendo recursos contra suas decisões.

2. As três (03) marchinhas finalistas poderão ser exibidas no Canal no Youtube É Pop.

3. A marchinha campeã poderá ser exibida e publicada nas Redes Sociais
(facebook.com - twitter.com -  instagram.com) e site do App É Pop.

4. Não haverá ajuda de custo em dinheiro ou de qualquer outra espécie para os
participantes.

5. Os participantes deverão estar à disposição para gravações, filmagens e entrevistas
durante a realização deste festival.

6. Todos os participantes deste concurso autorizam, de forma gratuita, a título
universal, em caráter total e definitivo, às empresas BIAUSOM, JBSOM e parceiros, a
utilização de sua imagem e voz gravadas ou captadas em razão do festival, para
utilização em qualquer tempo, tiragem e tipo de material gráfico e visual, no Brasil ou
exterior, por meio de internet, intranet, circuito interno, rádio, TV ou telefonia móvel,
sendo relacionada com o Festival de Marchinhas Acre.



7. Os autores deverão registrar as suas músicas conforme legislação vigente, as suas
próprias expensas.

8. A simples inscrição via WhatsApp da canção no “II FESTIVAL DE MARCHINHAS
ACRE” já pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do presente
regulamento, valendo como Termo de adesão para todos os envolvidos que tiverem
participação neste evento.

9. Toda e qualquer denúncia de irregularidade deverá ser formalmente oferecida à
direção do Festival [Empresas BIAUSOM E JBSOM], por carta, para apreciação e
julgamento, mediante a pertinente identificação do denunciante.

10. Caso venha a ser classificada alguma música que não seja inédita e/ou original, o
interessado deverá apresentar documentos e provas instruindo a denúncia
formalmente junto à Comissão Organizadora[BIAUSOM E JBSOM].

11. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora, não cabendo recursos contra tais decisões.

12. Fica eleito o Fórum da Comarca de Rio Branco – AC para dirimir quaisquer
conflitos deste regulamento, independentemente do domicílio das partes interessadas,
renunciando os inscritos desde já a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

BiauSom JBSom


