
 

OBRIGATORIEDADES 
 

PATRIARCAS:  
• 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 Patriarcas enviou o organograma no dia 02/08/2018, ou seja, com 1 dia de atraso, 

sendo assim punida em 1 ponto. 

• De acordo com o Artigo 29, incisos I "O tempo oficial do desfile é o seguinte: Grupo 

de Acesso B = 10 a 15min do Samba Oficial com mais de 02 a 05min de Esquenta 

(Fala do Presidente, Alusivo e Etc…)" e III, "A agremiação que não respeitar os limites 

mínimos ou máximos estabelecidos para o samba oficial sofrerá um desconto de 0,5 

(Meio) ponto por minuto ausente (contando a partir do último segundo para 

completar cada minuto) ou excedente (contando a partir do primeiro segundo 

excedente de cada minuto).". 

 

A Patriarcas apresentou 9 minutos e 21 segundos do samba de 2018, faltando 39 

segundos para completar os 10 minutos mínimos regulamentares. Sendo assim, 

perde 0,5 pontos por estar dentro do 1º minuto ausente. 

 

Primeira palavra do samba de 2018 foi entoada aos 2 minutos e 36 segundos do 

áudio e a última foi entoada aos 11 minutos e 57 segundos do áudio. Total 9 minutos 

e 21 segundos. 

TOTAL: -1,5 PONTOS 

 

ESTRELA DO NORTE:  
• De acordo com o Artigo 20, parágrafo 2º do presente regulamento, pune-se em 8 

pontos 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 Estrela do Norte em 2 pontos por entregar a letra oficial dentro do 

4º dia de atraso (23 de junho). 

 

• De acordo com o Artigo 20, parágrafo 5º 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. 

 

Como a Estrela do Norte não entregou a faixa, a punição será referente ao período entre 

a data máxima de entrega da faixa do CD (19 de junho) e o lançamento do mesmo (15 



de julho), ou seja, 26 dias. Como a punição é de 1 ponto a cada 72 horas, pune-se a 

Estrela do Norte em 9 pontos em função do 26º dia de atraso estar dentro do 9º ciclo 

de 72 horas de punição. 

 

• 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 Estrela do Norte enviou o organograma no dia 03/08/2018, ou seja, com 2 dias de 

atraso, sendo assim punida em 2 pontos. 

 

• 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 Estrela do Norte enviou o ao vivo no dia 03/08/2018, ou seja, com 2 dias de atraso, 

sendo assim punida em 2 pontos. 

 

• De acordo com o Artigo 29, incisos I "O tempo oficial do desfile é o seguinte: Grupo de 

Acesso B = 10 a 15min do Samba Oficial com mais de 02 a 05min de Esquenta (Fala do 

Presidente, Alusivo e Etc…)" e IV, "A agremiação que não respeitar os limites mínimos 

ou máximos estabelecidos para o esquenta sofrerá um desconto de 0,2 (dois) décimos 

por minuto ausente (contando a partir do último segundo para completar cada minuto) 

ou excedente (contando a partir do primeiro segundo excedente de cada minuto).". 

 

A Estrela do Norte apresentou 33 segundos de esquenta, faltando 1 minuto e 27 

segundos para completar os 2 minutos mínimos regulamentares. Sendo assim, perde 

0,4 pontos por estar dentro do 2º minuto ausente. 

 

• De acordo com o Artigo 29, incisos I "O tempo oficial do desfile é o seguinte: Grupo de 

Acesso B = 10 a 15min do Samba Oficial com mais de 02 a 05min de Esquenta (Fala do 

Presidente, Alusivo e Etc…)" e III, "A agremiação que não respeitar os limites mínimos 

ou máximos estabelecidos para o samba oficial sofrerá um desconto de 0,5 (Meio) ponto 

por minuto ausente (contando a partir do último segundo para completar cada minuto) 

ou excedente (contando a partir do primeiro segundo excedente de cada minuto).". 

 

A Estrela do Norte apresentou 7 minutos e 44 segundos do samba de 2018, faltando 2 

minutos e 16 segundos para completar os 10 minutos mínimos regulamentares. Sendo 

assim, perde 1,5 pontos por estar dentro do 3º minuto ausente. 

 

Primeira palavra do samba de 2018 foi entoada aos 34 segundos do áudio e a última foi 

entoada aos 8 minutos e 18 segundos do áudio. Total 7 minutos e 44 segundos. 

 

• De acordo com o Artigo 22, parágrafo único, "Caso deixe de preencher itens 

obrigatórios, será descontado 0,1 (um décimo) por item faltante.". 

 



A Estrela do Norte não preencheu os seguintes itens: 

 

Autor dos desenhos na ficha técnica 

Descrição da ala 2 na ficha técnica 

Descrição da ala 13 na ficha técnica 

 

Sendo assim, perde 0,3 pontos. 

 

• De acordo com o Artigo 35, parágrafo 2º, "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.". 

 

A Estrela do Norte apresentou apenas 1 dos sexos na sua velha gaurda. 

 

Sendo assim, perde 0,1 pontos. 

 

TOTAL: -17,3 PONTOS 

 

MOCIDADE CURITIBANA:  
• De acordo com o Artigo 22, parágrafo único, "Caso deixe de preencher itens 

obrigatórios, será descontado 0,1 (um décimo) por item faltante.". 

 

A Mocidade Curitibana não preencheu o nome do criador dos desenhos na página 

de elementos do desfile do organograma, sendo assim, perde 0,1 pontos. 

 

TOTAL: -0,1 PONTOS 

 

TALVEZ EU VÁ: 
• De acordo com o Artigo 22, parágrafo único, "Caso deixe de preencher itens 

obrigatórios, será descontado 0,1 (um décimo) por item faltante.". 

 

A Talvez Eu Vá não preencheu o texto de apresentação na última pagina do 

organograma, sendo assim, perde 0,1 pontos. 

 

TOTAL: -0,1 PONTOS 

 

MOCIDADE IMPERIAL DA MATINHA: 
• De acordo com o Artigo 20, parágrafo 2º do presente regulamento, pune-se em 8 

pontos 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 Mocidade Imperial da Matinha em 2 pontos por entregar a letra 

oficial dentro do 5º dia de atraso (24 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 

letra oficial do samba enredo. 

 

Pune-se então a Mocidade Imperial da Matinha em 2 pontos por entregar o Audio do 

CD dentro do 5º dia de atraso (24 de junho). 

 

• De acordo com o Artigo 29, incisos I "O tempo oficial do desfile é o seguinte: Grupo de 

Acesso B = 10 a 15min do Samba Oficial com mais de 02 a 05min de Esquenta (Fala do 

Presidente, Alusivo e Etc…)" e IV, "A agremiação que não respeitar os limites mínimos 

ou máximos estabelecidos para o esquenta sofrerá um desconto de 0,2 (dois) décimos 

por minuto ausente (contando a partir do último segundo para completar cada minuto) 

ou excedente (contando a partir do primeiro segundo excedente de cada minuto).". 

 

A Mocidade Imperial da Matinha apresentou 1 minuto e 12 segundos de esquenta, 

faltando 48 segundos para completar os 2 minutos mínimos regulamentares. Sendo 

assim, perde 0,2 pontos por estar dentro do 1º minuto ausente. 

 

• De acordo com o Artigo 35, parágrafo 2º, "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.". 

 

A Mocidade Imperial da Matinha apresentou apenas 1 dos sexos na sua velha gaurda. 

 

Sendo assim, perde 0,1 pontos. 

 

TOTAL: -4,3 PONTOS 

 

ASES 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 Ases Imperial enviou o organograma no dia 03/08/2018, ou seja, com 2 dias de 

atraso, sendo assim punida em 1 ponto. 

 

• De acordo com o Artigo 22, parágrafo único, "Caso deixe de preencher itens 

obrigatórios, será descontado 0,1 (um décimo) por item faltante.". 

 

A Ases Imperial não preencheu o texto de apresentação da escola na página de 

elementos do desfile do organograma, sendo assim, perde 0,1 pontos. 



TOTAL: -2,1 PONTOS 

 

LAGARTO FEROZ:  
• 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 Lagarto Feroz enviou o organograma no dia 02/08/2018, ou seja, com 1 dia de 

atraso, sendo assim punida em 1 ponto. 

 

• De acordo com o Artigo 35, parágrafo 2º, "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.". 

 

A Lagarto Feroz apresentou apenas 1 dos sexos na sua velha gaurda. 

 

Sendo assim, perde 0,1 pontos. 

 

TOTAL: -1,1 PONTOS 

 

REMEIROS:  
• De acordo com o Artigo 22, parágrafo único, " 

Caso a escola utilize modelo diferente, perderá 0,5 (cinco décimos).". 

 

A Remeiros entregou um modelo de organograma diferente do disponibilizado, 

sendo assim, perde 0,5 pontos. 

 

• De acordo com o Artigo 33 que diz: "A Comissão de Frente é elemento obrigatório no 

desfile, devendo ter de 6 a 15 componentes. (Punição de 0,1 pontos para cada 

componente a mais ou a menos). Sua ausência acarretará a perda de 03 (três) pontos 

para a escola.". 

 

A Remeiros apresentou 5 componentes em sua comissão de frente, sendo punida assim 

em 0,1 pontos. 

 

TOTAL: -0,6 PONTOS 
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