PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

CONVOCATÓRIA AOS GRUPOS CONCORRENTES PARA O CONCURSO DE
PASSARELA DO SAMBA DO CARNAVAL 2018
(Blocos Organizados, Blocos Tradicionais do Grupo A e B, Escolas de Samba)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, através da COMISSÃO ORGANIZADORA DO
CONCURSO DE PASSARELA DO SAMBA DO CARNAVAL 2018, torna público para conhecimento
dos interessados, Blocos Organizados, Blocos Tradicionais do Grupo A e B, Escolas de Samba,
a presente Convocatória para a entrega da documentação necessária ao Concurso de
Passarela do Samba do Carnaval 2018, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura – SECULT
em parceria com Academia de Blocos Tradicionais do Estado Maranhão – ABTEMA, , Associação
Maranhense de Blocos Carnavalescos – AMBC, Liga das Escolas de Samba e Demais Agremiações
Artísticas, Folclóricas e Culturais do Estado do Maranhão – LIESMA e o Conselho Municipal de
Cultura – COMCULT.
Os grupos que participarão do Concurso de Passarela do Samba 2018 devem entregar a
documentação listada abaixo, no número de vias solicitadas, para a Coordenação de Eventos
Comunitários, na sede da SECULT, situada à Rua do Mocambo, 253 – Centro, São Luís – MA, das
13h às 18h de segunda a quinta-feira, e das 09h às 14h na sexta-feira no período de 24 de janeiro a
02 de fevereiro de 2018.
Para Blocos Organizados – 10 Cópias de cada documento abaixo:
•
•
•

Histórico do grupo – descrição das etapas de formação do grupo, descrição dos elementos
característicos da manifestação, ano de fundação etc;
Sinopse – enredo do tema para o carnaval 2018, evolução da apresentação, descrição da fantasia;
Letra do samba – letra do samba-tema para o carnaval 2018, com a identificação do nome (s) artístico
(s) e nome (s) completo (s) do (s) autor (es);

Para Blocos Tradiconais Grupo A e B – 15 Cópias de cada documento abaixo:
•
•
•

Histórico do grupo – descrição das etapas de formação do grupo, descrição dos elementos
característicos da manifestação, ano de fundação etc;
Sinopse – enredo do tema para o carnaval 2018, evolução da apresentação, descrição da fantasia;
Letra do samba – letra do samba-tema para o carnaval 2018, com a identificação do nome (s) artístico
(s) e nome (s) completo (s) do (s) autor (es);

Para Escolas de Samba – 27 Cópias de cada documento abaixo:
•
•
•

Histórico do grupo – descrição das etapas de formação do grupo, descrição dos elementos
característicos da manifestação, ano de fundação etc;
Sinopse – enredo do tema para o carnaval 2018, evolução da apresentação, descrição da fantasia;
Letra do samba – letra do samba-tema para o carnaval 2018, com a identificação do nome (s) artístico
(s) e nome (s) completo (s) do (s) autor (es);

São Luís, 24 de janeiro 2018.

Joseane Oliveira
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso
de Passarela do Samba do Carnaval 2018.

Rua do Mocambo, 253 – Centro –São Luís/MA
E-mail: secult.slz@gmail.com
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