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22ª Maratona Cultural ACESC - 2020 

Mostra ACESC de Coral Online  

Capítulo I – DA INSCRIÇÃO  

Art. 1º. O Festival ACESC de Coral Online será apresentado no dia 17 de outubro, 

sábado, a partir das 21h, no canal YouTube da ACESC e em nossas redes sociais do 

Instagram e Facebook. 

Art. 2º. As inscrições dos clubes na ACESC deverão ser feitas até o dia 18 de 

setembro de 2020. 

Art. 3º. A Mostra ACESC de Coral Online será composta de 01 (uma) música de cada 

coral (que pode ser mosaico ou uma gravação produzida antes da quarentena) e 01 

(uma) música em mosaico do Coral ACESC, que será editada pela ACESC, e terá a 

participação dos coralistas que enviarem seus vídeos. 

Art. 4º. Para melhor organização da Mostra as inscrições só serão aceitas no período 

informado neste regulamento, contendo a documentação abaixo descrita, completa: 

a) 01 (uma) Ficha de Inscrição (Anexo I) contendo informações do clube, do 

maestro ou maestrina regente, do(s) coralista(s),  do(s) músico(s), do(s) 

assistente(s) ou coordenador(es), com o repertório (música, compositor e 

arranjador) para produção do vídeo da Mostra ACESC de Coral Online. O 

clube tem que enviar o vídeo no formato MP3.  

b) 01 (um) vídeo mosaico com a música do Coral ACESC (Anexo II). Esse vídeo 

será produzido pela ACESC. O clube tem que enviar um vídeo de cada 

coralista. O clube tem que enviar o vídeo no formato MP3. 
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Artigo único: Os arquivos devem ser enviados por correio eletrônico no endereço: 

acesc@acesc.org.br 

Art. 5º. Não há limite do número de inscrição de corais por clube, desde que 

atendam os demais itens deste regulamento. 

Art. 6º. A inscrição dará automaticamente à ACESC os direitos autorais de imagem e 

som de todos os inscritos, dando a mesma a permissão de divulgar a Mostra ACESC 

de Coral Online nos canais de divulgação da ACESC, impressos e eletrônicos, sem 

quaisquer custos referentes aos direitos autorais. 

Capítulo II – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA DIVULGAÇÃO 

Art. 7º. De acordo com decisão da Diretoria Cultural, a apresentação da Mostra 

ACESC de Coral 2020 será apresentado no dia 17 de outubro, segunda, a partir das 

21h, no canal do YouTube da ACESC e em nossas redes sociais 

FACEBOOK.COM/ACESCSP e INSTAGRAM.COM/ACESCSP 

 

Capítulo III – DO CORAL ACESC 

Art. 8º. A música a ser apresentada pelo Coral ACESC será Mundo Melhor, de 

Pixinguinha e Vinícius de Moraes, com arranjo e regência do maestro do Maurício 

Detoni, do Anhembi Tênis Clube. 

 

Diretoria Cultural da ACESC 

São Paulo, 30 de julho de 2020 

 

mailto:acesc@acesc.org.br
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Anexo I – Ficha de inscrição da Mostra ACESC de Coral 

  

DADOS RELACIONADOS À MÚSICA 01 PARA PRODUÇÃO DO VÍDEO 

Nome do Regente: 
 

Nome da Música:  

Compositor(a) Música:  

Nome(s) do(s) coralista(s): 
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Anexo II – Partitura Coral ACESC 


