


Carnaval é música.
Carnaval é respeito.
Carnaval é diversão.
Carnaval é cultura.
Carnaval é amor.

Carnaval é inclusão.

No MULTIBLOCO é Carnaval o ano inteiro.





https://www.youtube.com/watch?v=ajpbYa3Jlow
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O MULTIBLOCO é multi.

Seja no Bloco que é formado por mais de 150 ritmistas ou

na Banda, no desfile de Carnaval ou no módulo Junino.

Nascido em setembro de 2008, surgiu pela iniciativa de
sócios e funcionários da Editora Multifoco (Lapa), que
tinham o simples objetivo de se divertir em seu próprio
bloco no Carnaval carioca e se uniram com Thaís Bezerra e
Lino Amorim para fundar o bloco.

Há 13 anos com direção de Thaís Bezerra e direção e Lino
Amorim, o projeto é reconhecido por sua potência
percussiva, diversidade de repertório e ritmos, que a cada
módulo (Carnaval ou Junino), ganham uma nova
roupagem, temática, repertório e ritmos variados.

SOBRE

https://www.youtube.com/watch?v=ajpbYa3Jlow


OFICINA



OFICINA

Em nossa oficina, recebemos alunos que nunca tiveram
contato com o instrumento, até os que estão no nível
avançado.
Cada naipe (grupo por instrumento), conta com um
professor/monitor que vai ensinar ao aluno a técnica do
instrumento e levadas de cada ritmo.

Instrumentos
Timbal
Repique
Surdo
Alfaia
Tamborim
Agogô
Caixa
Xequerê

Ritmos
MPB
Funk
Axé
Rap
Hip-hop
Forró
Rock
Marchinha
Samba

HISTÓRICO

2008 início das oficinas de carnaval
2009 Carnaval, Junino
2010 Carnaval, Junino
2011 Carnaval, Junino, Pernambucano e Jamaicubano
2012 Carnaval, Junino, Rock & Blues, Carioca
2013 Carnaval, Junino, Tropicália
2014 Carnaval, Junino, Black
2015 Carnaval, Junino
2016 Carnaval Bahia, Junino Coco Pernambucano,
Mulheres da Música Brasileira + Multibloco Dança
2017 Carnaval Mulheres, Junino Boi do Maranhão +
Multibloco Dança
2018 Carnaval MB10 anos / Junino Boi de Parintins
2019 Carnaval Amor / Junino Manguebeat
2020 Carnaval “Carnavais do Brasil”, Junino “O Grande
Encontro” (online), Musica Preta Brasileira (online),
Latino (online)
2021 Carnaval MULTIBLOCO Tá On (online)
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BLOCO CARNAVAL

Tocar para 10mil pessoas no sábado de carnaval em
pleno Centro do Rio de Janeiro, é a maior alegria
dessa bateria que conta com mais de 150 ritmistas.
Mas não para show aí: nosso bloco realiza diversos
shows antes e depois do carnaval.

Clique no link ao lado para conferir a energia dessa
bateria contagiante.

https://www.youtube.com/watch?v=ajpbYa3Jlow

https://www.youtube.com/watch?v=ajpbYa3Jlow
https://www.youtube.com/watch?v=ajpbYa3Jlow


JUNINO



https://www.youtube.com/watch?v=NNq4V9HweBY

BLOCO JUNINO

Dançar juntinho arrastando a chinela ou
levantando poeira com a quadrilha? Em nosso
show junino, não precisa escolher: tem para todos
os gostos.

Algumas apresentações:
- Feira de São Cristóvão
- SESC Madureira
- Arena Jovelina Pérola Negra
- Monte Líbano

Entre em contato para mais informações.

https://www.youtube.com/watch?v=NNq4V9HweBY


BANDA



https://www.youtube.com/watch?v=9Jb-Jt3THSY

BANDA

Já imaginou ter a Banda do MULTIBLOCO no seu
evento com repertório CARNAVALESCO ou
JUNINO?

Em versão reduzida, nosso time de cantores e
músicos estão prontos para executar um longo
repertório que atravessa todos os gêneros musicais,
em clima de festa.

Algumas apresentações:
- Programa Encontro com Fatima Bernardes
- Teatro Rival
- MAM | Museu de Arte Moderna do RJ
- Cordão da Bola Preta
- Rio Scenarium

Entre em contato para mais informações.

https://www.youtube.com/watch?v=9Jb-Jt3THSY
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https://globoplay.globo.com/v/8262809/

Programa Encontro (Globo)

https://istoe.com.br/multibloco-na-lapa-e-alternativa-para-fugir-da-multidao/
Terra

https://blogs.oglobo.globo.com/saideira/post/multibloco-em-ritmo-junino-494570.html

O Globo

O Globo
https://oglobo.globo.com/rio/diversidade-fantasias-criativas-marcam-os-10-
anos-do-multibloco-22387836

https://www.youtube.com/watch?v=ajpbYa3Jlow
https://globoplay.globo.com/v/8262809/
https://istoe.com.br/multibloco-na-lapa-e-alternativa-para-fugir-da-multidao/
https://blogs.oglobo.globo.com/saideira/post/multibloco-em-ritmo-junino-494570.html
https://oglobo.globo.com/rio/diversidade-fantasias-criativas-marcam-os-10-anos-do-multibloco-22387836
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https://bncamazonas.com.br/toadas/garantido-caprichoso-homenageados-arraia-multibloco-rio/
Brasil Norte Comunicação 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2019/noticia/2019/02/17/blocos-de-rua-
agitam-folioes-no-pre-carnaval-do-rio-neste-domingo.ghtml

G1
https://blogs.oglobo.globo.com/saideira/post/bloco-no-ritmo-da-tropicalia-503348.html

O Globo

O Dia
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/02/5621757-thais-bezerra-e-a-
rainha-do-batuque-do-multibloco.html?foto=3

https://www.youtube.com/watch?v=ajpbYa3Jlow
https://bncamazonas.com.br/toadas/garantido-caprichoso-homenageados-arraia-multibloco-rio/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2019/noticia/2019/02/17/blocos-de-rua-agitam-folioes-no-pre-carnaval-do-rio-neste-domingo.ghtml
https://blogs.oglobo.globo.com/saideira/post/bloco-no-ritmo-da-tropicalia-503348.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/02/5621757-thais-bezerra-e-a-rainha-do-batuque-do-multibloco.html?foto=3


https://www.youtube.com/watch?v=xZhsyOSRRPY

https://odia.ig.com.br/diversao/carnaval/2021/02/6088684-carnaval-
ainda-nao-acabou--multibloco-lanca-carnaval-ta-on.html

https://www.youtube.com/watch?v=xZhsyOSRRPY
https://odia.ig.com.br/diversao/carnaval/2021/02/6088684-carnaval-ainda-nao-acabou--multibloco-lanca-carnaval-ta-on.html


NÚMEROS
INSTAGRAM
+ 4,8 mil

FACEBOOK
+ 8,7 mil

YOUTUBE
+ 500

FAIXA ETÁRIA 
REDES
24 à 47 anos

PRESENTES NO 
CARNAVAL
+ 10mil

ALUNOS DA
OFICINA
23 à 65 anos



MAESTRINA

THAÍS BEZERRA

Diretora e Maestrina do MULTIBLOCO, graduada em 
Licenciatura em Música e Pós Graduada em Educação 
Musical no CBM-CEU, especialista em Educação Musical e 
ORFF Schulwerk (Califórnia, EUA), mestra em Ensino de 
Práticas Musicais pela UNIRIO.

Thaís também é autora do livro “TÁ NO BATUQUE: ensino 
de instrumentos de percussão para bloco de carnaval”, 
maestrina do Bloco da Terreirada Cearense, professora de 
Música da Rede Municipal e percussionista na brass band
feminina Damas de Ferro.

Para mais informações, acesse www.thaisbezerra.com.br

http://www.thaisbezerra.com.br/


DIREÇÃO

LINO AMORIM

Diretor Musical do MULTIBLOCO, Bacharel em MPB/Habilitação
em Arranjo Musical e Mestre em Musicologia com pesquisa
acerca das baterias das escolas de samba, ambos pela UNIRIO.



CONTATO

FALE COM A GENTE =]

+55 (21) 96941-6561
obloco@editoramultifoco.com.br

www.multibloco.com

mailto:obloco@editoramultifoco.com.br
http://www.multibloco.com/
https://www.facebook.com/multiblocooficial
https://www.facebook.com/multiblocooficial
https://www.youtube.com/channel/UCcBTH5X83qC7Zqp_jYjg9bA
https://www.youtube.com/channel/UCcBTH5X83qC7Zqp_jYjg9bA
https://www.instagram.com/multibloco/
https://www.instagram.com/multibloco/



