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Para acessar o release completo, clique aqui.
Desfiles dos Grupos Especial e de Acesso no Sambódromo do Anhembi:
Grupo Especial: 1º e 2 de março (sexta-feira e sábado)
Grupo de Acesso 1: 3 de março (domingo)
Grupo de Acesso 2: 4 de março (segunda-feira)
Apuração dos Grupos Especial e de Acesso: 5 de março (terça-feira)
Desfile das Campeãs: 8 de março (sexta-feira)

Acesso ao Sambódromo:
Os portões de entrada dos setores A, B, C, D e E estão localizados na pista local da Marginal Tietê. Já as
entradas dos setores F, G, H, I e J estão localizados na Avenida Olavo Fontoura.
Horário de abertura dos portões: 18h.
Horário de abertura do estacionamento: 14h30.
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IMPORTANTE: O público deverá se guiar para o respectivo lado do seu portão de acesso, sendo setores de A
até E do lado da Marginal Tietê, e setores de F a J do lado da Av. Olavo Fontoura. Não será permitida a
travessia de um lado para outro, portanto, o público deve se direcionar ao lado correto dos acessos antes da
Dispersão (próximo à Ponte da Casa Verde) ou no portão principal do Anhembi (Rua Milton Rodrigues).
Acesso de veículos
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montará operação especial de trânsito nas principais vias de
acesso ao Sambódromo, de sexta-feira (01/03) a terça-feira (05/03), para os desfiles da Escolas de Samba de
São Paulo.
Para mais informações sobre o trânsito de veículos, clique aqui.
Revista preventiva
Foliões e integrantes das escolas de samba passarão por revista preventiva feita pelos seguranças privados com
acompanhamento da Polícia Militar. Não será permitida a entrada no Sambódromo com qualquer tipo dos objetos
listados abaixo:
bebidas alcoólicas;
substâncias tóxicas;
fogos de artifício e de estampido ou artefatos do gênero;
papel em rolo de qualquer espécie, jornais e revistas;
balões em geral;
materiais ou objetos que possam causar ferimentos;
armas de fogo e branca de qualquer tipo e espécie;
vasilhames, copo de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem, contendo bebidas ou refrigerantes de
qualquer natureza que, direta ou indiretamente, possam provocar ferimentos em caso de esforço físico
isolado ou generalizado. Incluem-se aí: bandeiras com mastro, caixas térmicas e guarda-chuvas com
ponta.
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