
Edital de Marchinhas Censuradas em Contagem e no Mundo

A senhorita Marietta Maria Baderna, no uso de suas atribuições históricas e revolucionárias, torna
público o edital de seleção de marchinhas censuradas em Contagem/MG e no mundo. Todos que
sentirem em  seus  direitos  de  expressão  feridos  pelo  estado,  podem  se  inscrever  com  quantas
composições quiser. Este edital passa a valer a partir do 22 de fevereiro (dia da festa da censura da
Prefeitura de Contagem) e se encerra a 23:59 do dia 28 de fevereiro no Baile de Mascarados da
Maria Baderna.

1. DO REGIME DE ISCRIÇÕES IRRESTRITAS
1.1 O autor da(s) marchinha(s) irá preencher um formulário único, disponível em formato digital e
impresso.
Parágrafo  único:  em  um  mesmo  formulário  poderão  ser  inscritas  um  número  irrestrito  de
marchinhas.
1.2 As inscrições estarão abertas do dia  22 de fevereiro até o início do regime democrático de
votação.
Parágrafo 1º: O inscrito sede seus direitos autorais para comercialização da(s) faixa(s) 
selecionada(s) em um CD PIRATA com todas as marchinhas executadas no Baile de Mascarados da 
Maria Baderna.
Parágrafo 2º: os recursos arrecadados serão destinados ao movimento social e será gerido pelo 
Fórum Popular de Cultura de Contagem.

2. DO REGIME MILITANTE DE EXECUÇÃO
2.1 Cada autor inscrito será responsável por providenciar as condições para a execução de cada uma 
de suas marchinhas, contando com o apoio da produção do Baile de Mascarados da Maria Baderna.
2.2 Haverá projetor para exibição de letras ou vídeos.
2.3 Todas as apresentações serão gravadas ao vivo em audio.

3. DO REGIME TRANSPARENTE DE SELEÇÃO
3.1 Serão selecionadas apenas todas as marchinhas censuradas que forem executadas no palco livre 
da Casa do Movimento Popular durante o regime militante de execução.
3.2 Os autores podem optar por disponibilizar um audio, em mídia virtual ou física, ou optar por 
uma edição do audio gravado ao vivo.
Parágrafo singular: a seleção não está condicionada à presença física do autor, sendo que sua 
marchinha poderá ser executada por uma banda de baderneiros voluntários, sendo que a produção 
do evento e do CD PIRATA não se responsabilizará pelo estado etílico da pessoa que irá executa-la,
por conseguinte pelo resultado sonoro da gravação a ser comercializada. 

4. DO REGIME DEMOCRÁTICO DE VOTAÇÃO
4.1  O ingresso do Baile de Mascarados da Maria Baderna habilita seu possuidor a votar em quantas 
marchinhas quiser (mesmo em casos de embriaguês).
4.2 Aquele que obter mais votos será agraciado com aclamação badernista.
Parágrafo plural: os casos de votos endereçados a mais de um autor que gerem confusão matemática 
na computação dos votos, caso dê em reclamações, o indivíduo insatisfeito poderá abrir um 
processo o qual se protelará por tempo infinito.
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