OBRIGATORIEDADES
Colibris:
•

De acordo com o Artigo 25 "A entrega do Áudio de Desfile e do Organograma
oficial deverá ser feita até às 23:59 da quarta-feira anterior aos desfiles de cada
grupo. (A punição por atraso do organograma e ao vivo são separadas e será de 1,0
ponto a cada 24h, contando a partir do primeiro minuto excedente.".
A Colibris enviou o organograma no dia 10/08/2018, ou seja, com 2 dias de atraso,
sendo assim punida em 2 pontos.

•

De acordo com o Artigo 32 "Com relação a Alegorias, as Escolas de Samba Virtuais
do Grupo Especial deverão apresentar de 04 (quatro) a 07 (sete) carros alegóricos,
sendo facultativa a utilização de tripés ou quadripés, no máximo até o número de
05 (cinco), contando com o da comissão de frente.”

•

Parágrafo 4º – Perderá 0,5 (meio) ponto por alegoria a escola que apresentar
alegoria acima do máximo ou abaixo do mínimo no desfile.
Sendo assim, a Colibris apresentou 3 alegorias, faltando 1 para o número mínimo
permitido por regulamento, sendo punida em -0,5 pontos.

TOTAL: -2,5 PONTOS

Falando de Amor:
•

De acordo com o Artigo 25 "A entrega do Áudio de Desfile e do Organograma
oficial deverá ser feita até às 23:59 da quarta-feira anterior aos desfiles de cada
grupo. (A punição por atraso do organograma e ao vivo são separadas e será de 1,0
ponto a cada 24h, contando a partir do primeiro minuto excedente.".
A Falando de Amor enviou o organograma no dia 09/08/2018, ou seja, com 1 dia
de atraso, sendo assim punida em 1 ponto.

TOTAL: -1,0 PONTO

Unidos do Paiol:
•

De acordo com o Artigo 20, parágrafo 2º do presente regulamento, pune-se em 1
ponto a cada 72 horas (a partir do primeiro minuto excedente) a escola que atrasar
o envio da letra oficial do samba enredo.

•

Pune-se então a Unidos do Paiol em 1 ponto por entregar a letra oficial dentro do
3º dia de atraso (22 de junho).
De acordo com o Artigo 20, parágrafo 2º do presente regulamento, pune-se em 1
ponto a cada 72 horas (a partir do primeiro minuto excedente) a escola que atrasar
o envio da do áudio do samba enredo.
Pune-se então a Unidos do Paiol em 1 ponto por entregar o Audio do CD dentro do
3º dia de atraso (22 de junho).

TOTAL: -2,0 PONTOS

Paracambi Imperial:
•

De acordo com o Artigo 25 "A entrega do Áudio de Desfile e do Organograma
oficial deverá ser feita até às 23:59 da quarta-feira anterior aos desfiles de cada
grupo. (A punição por atraso do organograma e ao vivo são separadas e será de 1,0
ponto a cada 24h, contando a partir do primeiro minuto excedente.".

•

A Paracambi enviou o organograma no dia 09/08/2018, ou seja, com 1 dia de
atraso, sendo assim punida em 1 ponto.

TOTAL: -1,0 PONTO

