
OBRIGATORIEDADES 

 

Embaixadores do Samba: 

• A Velha Guarda é ala obrigatória no desfile, mas não entra na contagem. Sua 

ausência acarretará a perda de 0,1 (um décimo) pela ausência de um dos sexos 

e 0,5 (cinco décimos) pela ausência de ambos os sexos. 

 Como a Embaixadores só apresentou velha guarda do sexo masculino, pune-se 

 em 0,1 ponto. 

TOTAL: -0,1 PONTOS 

Mocidade Paulistana: 

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

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

ausente ou excedente.  

 A escola utilizou 1 minuto e 22 segundos de esquenta, não completando por 38 

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

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

• Não preencheu o item "Organização dos elementos de desfile (a setorização é 

obrigatória; alas obrigatórias devem ser devidamente discriminadas)". 

 Item obrigatório perante regulamento no Artigo 22, parágrafo único. 

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

TOTAL: -0,3 PONTOS 

Tradição Jovem: 

• 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 -2 pontos por atrasar em 2 dias a montagem. 

TOTAL: -3,0 PONTOS 

 



Império de Norte ao Sul: 

• 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 -2 pontos por atrasar em 2 dias a montagem. 

• A escola não apresentou alegorias e conforme 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 B são 2 alegorias, a escola é 

punida em -1 ponto. 

 

• Conforme prevê o parágrafo único do artigo 34 do regulamento, a ausência do 

pavilhão implica num desconto de 0,1 (um décimo) por casal. 

 

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

TOTAL: -4,1 PONTOS 

Essência do Samba: 

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

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

ausente ou excedente.  

 A escola utilizou 21 segundos de esquenta, não completando por 1 minuto e 39 

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

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

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

apresentar de 10 a 15 minutos do samba de 2017, punindo em 0,5 pontos por 

minuto ausente ou excedente.  

 A escola utilizou 16 minutos e 11 segundos do samba de 2017, excedendo em 1 

 minuto e 11 segundos os 15 minutos máximos exigidos por regulamento, sendo 

 punida em -0,5 ponto por minuto, totalizando em -1 ponto. 

TOTAL: -1,4 PONTOS 

Comunidade do Samba: 

• Não preencheu o último item do organograma: Breve Resumo do Enredo 

 Item obrigatório perante regulamento no Artigo 22, parágrafo único. 



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

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

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

ausente ou excedente.  

 

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

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

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

TOTAL: -0,3 PONTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO SALLES NETO – VICE PRESIDENTE ARTÍSTICO  


