
OBRIGATORIEDADES 

 

Unidos do Paiol: 

• Com base no artigo 29 incisos I e IV, as escolas do Grupo de Acesso A tem que 

apresentar "esquenta" de 2 a 5 minutos, punindo em 0,2 pontos por minuto 

ausente ou excedente.  

 A escola utilizou 16 segundos de esquenta, não completando por 1 minuto e 44 

 segundos os 2 minutos mínimos exigidos por regulamento, sendo punida em -

 0,2 pontos por minuto ausente, totalizando -0,4 pontos. 

TOTAL: -0,4 PONTOS 

Amigos do Samba: 

• Conforme o artigo 25 pune-se em 1 ponto a cada 72 horas de atraso na entrega 

do organograma e ao vivo. 

 A escola foi punida em -1 ponto por atrasar a entrega do organograma e ao 

 vivo dentro das 72 horas regulamentares. 

• Conforme o artigo 26, parágrafo 2, pune-se em 1 ponto por dia de atraso na 

montagem do desfile na passarela virtual.  

 A escola foi punida em -3 pontos por atrasar em 3 dias a montagem. 

• Conforme o Artigo 35, parágrafo 2, é obrigatório a presença da velha guarda no 

desfile, sendo sua ausência punida em -0,5 pontos. 

 Pune-se então a escola em -0,5 pela ausência da velha guarda no desfile. 

TOTAL: -4,5 PONTOS 

X9 Carioca: 

• Conforme diz o artigo 32, parágrafo 3, pune-se com a perda de 0,5 pontos cada 

alegoria acima do máximo ou abaixo do mínimo. Como o mínimo do Grupo de 

Acesso A são 3 alegorias e a escola apresentou apenas 1 alegoria, logo, a escola 

é punida em -1 ponto por apresentar 2 alegorias abaixo do mínimo 

estabelecido por regulamento. 

• Conforme diz o artigo 35, pune-se com a perda de 0,5 pontos cada ala acima do 

máximo ou abaixo do mínimo. Como o mínimo do Grupo de Acesso A são 15 

alas e a escola apresentou apenas 3 alas, logo, a escola é punida em -6 ponto 

por apresentar 12 alas abaixo do mínimo estabelecido por regulamento. 

• Não preencheu o item "Número de Elementos do Desfile" do organograma. 



 Item obrigatório perante regulamento no Artigo 22, parágrafo único. 

 Com isso pune-se em 0,1 ponto a escola. 

• Conforme o Artigo 35, parágrafo 2, é obrigatório a presença da velha guarda no 

desfile, sendo sua ausência punida em -0,5 pontos. 

 Pune-se então a escola em -0,5 pela ausência da velha guarda no desfile. 

 Conforme o Artigo 35, parágrafo 4, é obrigatório a presença da ala das baianas 

 e bateria no desfile, sendo suas ausências punidas em -0,5 pontos cada. 

 Pune-se então a escola em -1,0 pela ausência das baianas e da bateria no 

 desfile. 

TOTAL: -8,6 PONTOS 
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