
Regulamento EEBO-RS 2017 – Esteio 

1 ENCONTRO ESTADUAL DE BANDAS E ORQUESTRAS DAS ADS DO RIO GRANDE DO SUL – 
EEBO-RS 2017. 

O EEBO-RS é o Encontro Estadual de Bandas e Orquestras das Assembleias de Deus do Rio 
Grande do Sul, organizado pelo Conselho de Música das Assembleias de Deus do Estado – 
COMADERGS, visando fomentar a cultura de música instrumental dessa denominação e a 
busca da mais alta compreensão do papel do maestro e dos músicos dentro da sua corporação 
musical e da igreja a que pertence, promovendo o crescimento espiritual, musical e ministerial 
dessa categoria. 

Direção Geral: CIEPADRGS – Convenção de Igrejas e Pastores das Assembleias de Deus do RS  

Realização: COMADERGS – Conselho de Música da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul  

Igreja Anfitriã: Assembleia de Deus de Esteio  

Parceria: ENBO – Encontro Nacional de Bandas e Orquestras  

Apoio: Prefeitura Municipal de Esteio RS 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Data: Dias 16 e 17 de Junho de 2017  
2. Local: Ginásio Esportivo Municipal de Esteio Rua Taquara, 225 - Vila Olimpica, 

Esteio/RS 
3. Tema: Minha Música: Arma Poderosa em Deus (2 Co. 10.4)  
4. Preletores:  

 Pr. Nilton Didini Coelho/SP – Maestro, Escritor e Colunista da CPAD.  
 Pr. André Monteiro/GO – Saxofonista e conferencista do ENBO  

5. Corporações musicais: O evento irá abrigar 16 corporações musicais (orquestra ou 
banda de música). Nesse número já incluído a orquestra anfitriã, Orquestra Adorai e a 
Orquestra convidada AD Floripa de Florianópolis SC. As 14 vagas restantes serão 
distribuídas pelas 11 regiões do estado gaúcho (de acordo com a disposição das 
fraternas convencionais da CIEPADRGS), por ordem de inscrição, detalhado em item 10 
deste regulamento.  

6. Inscrições: Serão através do site www.enbo.com.br deverão ser realizadas por um 
representante de cada corporação musical (regente ou secretário).  

 Caso este maestro ou responsável não tiver cadastro no site, siga os passos 
abaixo: 

 Acessar o nosso site www.enbo.com.br, procurar os campos de LOGIN/SENHA 
e realizar o cadastro,  

 Localize o campo “Criar conta” clicar em “Criar conta (enviar)”. 
 Preencha os dados solicitados e aguarde a aprovação do site. Você irá receber 

um e-mail com a validação do seu cadastro (no site) e senha. 
 Todos os participantes deverão ser cadastrados. O responsável pelas 

inscrições, coleta as informações referente a sua corporação e realiza o 



cadastro de todos os componentes no site. São dois campos de inscrição: O 
campo para inscrever a corporação (ver item 11.f) e outro campo para 
inscrever os componentes. Após a inscrição, a comissão local irá validar e 
enviar confirmação de participação por e-mail aos contemplados. Neste e-mail 
de confirmação, os maestros ou secretários responsáveis pelo cadastro 
receberão o número da conta bancária e as datas para a realização do 
depósito. Serão confirmadas as inscrições das corporações que realizarem o 
pagamento de 50% do valor total das inscrições até a data de vencimento.  

7. Forma de pagamento: Em duas vezes no boleto bancário 1ª parcela (50% do valor) até 
o dia 20/05 2ª parcela (50% do valor) até o dia 10/06. 

8. Valor da inscrição: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Esse valor é por participante, seja 
músico, acompanhante, auxiliar, técnico de som, motorista etc. A inscrição contempla 
o crachá (ou pulseira de identificação), 4 refeições (café, almoço, lanche da tarde e 
lanche da noite) e o certificado de participação (por corporação). 

9. A corporação hospedeira e a orquestra convidada deverão ser inscritas no site, mas 
não participam do critério estabelecido neste regulamento, no que ser refere aos 
critérios de participação, pois já se consideram elegíveis pela comissão organizadora 
como integrante e participante deste EEBO-RS 2017 – Esteio.  

10. Critérios para definição das corporações que irão participar: Após o fechamento do 
período de inscrições, obedecerá a ordem cronológica de chegada das inscrições, 
apuradas em relatório extraído do site ENBO. Caso tenha número de inscritos superior 
à quantidade de vagas, seguirá a seguinte ordem: 

 Garantir uma vaga por região participante (que são as fraternas convencionais 
da CIEPADRGS). Esta primeira definição será por ordem cronológica de 
inscrição no site. 

 Havendo mais de uma corporação inscrita por região, estabelece-se um 
sorteio entre as corporações inscritas. Faz-se primeiro um sorteio entre as 
regiões que possuem orquestras aguardando vagas e posteriormente sorteia 
se as corporações existentes nesta região. 

11. Limite máximo de componentes por corporação: não há limite de componentes por 
corporação. Porém, quando houver junção de corporações que resulte em mais de 
100 componentes, será necessário consultar a comissão organizadora local antes de 
validar a inscrição no site.  

12. Abertura de vagas e procedimentos:  
a. Somente corporações musicais do Estado do Rio Grande do Sul poderão 

participar, exceto para a corporação convidada e já citada no item 5 deste 
regulamento. Inscrições das corporações estará liberado no site a partir do dia 
20/04/2017, às 9h, permanecendo abertas até o dia 30/04/2017, às 23h. Obs.: 
As inscrições dos componentes são realizadas em um segundo momento, após 
a validação das inscrições das inscrições. 

b. As corporações contempladas serão comunicadas por e-mail, podendo 
também ser enviado em cópia para o WhatsApp do maestro responsável até 
dia 01/05/2017. Serão confirmadas as inscrições das corporações que 
realizarem o pagamento de 50% do valor total das inscrições até o dia 



20/04/2017. Após este pagamento os maestros ou responsáveis poderão 
lançar as inscrições dos componentes no site. 

c. Os dados bancários serão enviados por e-mail e/ou no WhatsApp do maestro 
responsável pela corporação inscrita. Após depósito, os maestros deverão 
encaminhar os comprovantes de pagamento para os seguintes e-mails: 
robertrompete@hotmail.com, presidencia@enbo.com.br e 
mribeiro.ufrn@gmail.com (Tesoureiro da comissão local) Maestro Marcos 
Ribeiro. 

d. É necessário enviar a cópia por e-mail. Não efetuado o depósito no prazo 
acima estipulado, a corporação liberará automaticamente a vaga para outras 
corporações, e estas serão chamadas, imediatamente, utilizando se lista de 
reserva, caso tenha.  

e.  A comissão local observará as datas e horários de lançamento das inscrições 
no site www.enbo.com.br  

f. Os maestros e ou responsáveis deverão realizar o seguinte caminho na aba: 
EEBO => EEBO RS => 2017 => Campo “Inscrições” => “Inscrição Corporações”. 
Idem para inscrever os componentes: EEBO RS => 2017 => Campo “Inscrições 
Componentes” 

g. Em caso de desistência, os valores depositados ficarão como doação em prol 
do evento, o que se faz de comum acordo e nos termos de aceite na inscrição. 
Não haverá, em hipótese alguma, devolução dos valores depositados.  

h. O restante do pagamento das inscrições (outros 50%) deverá ser depositado 
até 10/06/2017. O não pagamento integral até esta data resultará em multa 
de 20% (vinte por cento) do valor total das inscrições da corporação 
inadimplente.  

i. A comissão organizadora não se responsabilizará por acordos financeiros 
realizados de forma prévia, referentes à reserva de hotéis. Portanto, 
orientamos que as reservas junto aos hotéis da cidade somente sejam 
realizadas após a confirmação da sua inscrição. Não haverá alojamento, ou 
seja, todas as corporações que for pernoitar, precisa verificar hotel com 
antecedência. A comissão organizadora local irá providenciar acomodação 
apenas para o banho e troca de roupa após o desfile, provavelmente na igreja 
ou escola municipal. 

j. A junção de corporações (por proximidade) será permitida. O cadastro deverá 
ser único e as apresentações também. Observar o item 11 deste regulamento 
quanto ao dever de consultar a comissão local antes de validar a inscrição no 
site. 

13. TERMO DE COMPROMISSO: Os maestros que se inscreverem assumirão os seguintes 
compromissos: 
a. Respeitar, na escolha do repertório, o tempo máximo de 5 minutos para as 

apresentações individuais, nesse tempo já incluído a preparação, organização 
(músicos e vocal) para execução da canção. 

b. Apresentar somente músicas evangélicas. 
c. Realizar os acertos financeiros dentro dos prazos estipulados pela comissão. 



d. Garantir a pontualidade em toda a programação: início das atividades, período de 
alimentação e de banho, encerramento. 

e. Cada Corporação deverá levar suas estantes de partitura, bateria e cubos para 
teclado, guitarra e contrabaixo, além de extensão (Tomadas 220V) e 
equipamentos de som (mesa, microfones, cabo de linha para a mesa geral etc). 
Serão disponibilizados diversos pontos com canal para ligação direta da mesa de 
som da corporação ao sistema central de som, sendo necessário, para isso, cabo 
de linha de pelo menos 10 metros.  

f. Não será permitido o uso de retornos/caixas de som/pa’s aéreos. Somente serão 
permitidos retornos de piso/chão. 
 

14. Serão aceitas inscrições avulsas, com espaço também delimitado no ambiente interno 
do evento. Caso exceda o número de vagas, não serão disponibilizados assentos e 
ainda telão na área externa/pátio/auditório de onde será realizado o evento. Valores, 
condições e prazos para estas inscrições são os mesmos estabelecidos para as 
corporações musicais. Entende-se por inscritos avulsos aqueles que participarão do 
evento como ouvintes, seja de forma particular ou acompanhando alguma corporação 
musical inscrita. 

15. Considerações gerais: 
a. O local do evento tem capacidade para receber o número de 16 corporações, 

acomodando confortavelmente aproximadamente 800 músicos, sem prejuízo da 
adequada acomodação dos inscritos de forma avulsa. 

b. Estrutura de som, vídeo, filmagem e transmissão via web, próprios da igreja 
hospedeira, www.enbo.com.br e www.adesteio.com.br 

c. Haverá uma reunião extraordinária no dia 30 de abril, às 9h da manhã, em Esteio, 
com todos os maestros das orquestras que participarão do evento, oportunidade 
em que serão repassadas informações e debatidas as questões imprescindíveis ao 
bom funcionamento do evento, entre elas o reconhecimento das dependências do 
Ginásio e das escolas municipais, dos hotéis, sistema de som, programação etc. O 
maestro que eventualmente não puder comparecer, deverá enviar um 
representante.  

d. Como o evento geral será realizado apenas no sábado (dia 17), a Comissão 
Organizadora não irá disponibilizar hospedagem para as corporações. Mas, quem 
desejar pernoitar na região (sexta e/ou sábado), ou até aproveitar a oportunidade 
para fazer um roteiro turístico com seu grupo, recomendamos o contato com a 
responsável por Relações Públicas, Irmã Madalena Bomber (51) 999.584.018. 

e. Casos atípicos devem ser tratados diretamente com a comissão organizadora local. 
16. Candidatura a sediar EEBO-RS: As corporações interessadas em sediar os encontros de 

orquestras em 2018 deverão apresentar carta, assinada pelo maestro e pelo pastor 
dirigente, contendo a manifestação de interesse e sugestão de datas, sempre atentos 
às exigências necessárias às realizações do EEBO-RS, especialmente quanto à 
capacidade de receber o mínimo de 12 orquestras. A votação dos maestros para 
escolha da cidade ocorrerá em reunião a ser realizada ao final dos trabalhos de sábado 
do EEBO-RS Esteio, dia 17 de junho, às 12:30h estando sujeito a alterações de horários, 
neste caso a comissão organizadora fará comunicado antecipadamente.  



12. Considerações finais: utilize a página de contatos em nosso site 
(www.enbo.com.br). Acesse CONTATOS, escolha a categoria EEBO-RS/Esteio 2017 e 
envie a sua necessidade. Teremos uma equipe pronta a lhe atender. 

13. Casos não especificados neste regulamento deverão ser encaminhados para os e-
mails: presidencia@enbo.com.br, aslopes.maestro@gmail.com, e 
mribeiro.ufrn@gmail.com.  

Pedimos que nos ajude a interceder em prol do EEBO RS 2017! Deus o abençoe! 

 

PROGRAMAÇÃO 
Dia 16/6 (sexta-feira): Abertura Oficial do EEBO/RS-2017, no templo da AD Esteio RS 

Noite 
20:00 Concerto da Orquestra Integração da Região Metropolitana, intercalado 
por falas das autoridades civis e eclesiásticas do evento.  
21:15 Pregação pelo Pr. Nilton Didini Coelho/SP  
22:00 Encerramento  

Dia 17/6 (sábado): Encontro Estadual, no Ginásio Municipal de Esteio RS 
Manhã  
07:30 Café  
08:00 Afinação e organização das corporações  
08:45 Devocional  
09:00 Apresentações individuais de 8 corporações e um coletivo  
10:00 Apresentações individuais de 8 corporações e um coletivo  
11:00 Mensagem  
11:40 Oração 
11:45 Repasse de Informações  
12:00 Almoço/Reunião Maestros 

 
Tarde  
13:50 Concentração para desfile  
14:15 Desfile  
15:00 Chegada na praça/Apresentação da Big de Maestros  
15:30 Mensagem Evangelística  
15:50 Retorno ao Ginásio  
16:00 Liberação para banho  

 
Noite  
18:30 Afinação e organização das corporações  
18:45 Devocional  
19:00 Apresentações individuais de 8 corporações e um coletivo  
20:00 Apresentações individuais de 8 corporações e um coletivo  
21:00 Mensagem  
21:40 Encerramento / Entrega de certificados para as corporações / Lanche. 


