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Editorial:

Também estamos na era digital.
Nós da revista SAMPA Carnaval e Turismo, não podíamos
ficar ausentes das mudanças globais no meio da comunicação .Como também nas mídias digitais .
Não deixaremos de lado , a nossa tradicional revista impressa , que a 19 anos atua abrilhantando a nossa festa
maior de Momo com glamour no carnaval .
A SAMPA DIGITAL será mensal , gratuitamente para os
nossos assinantes .
De um click: www.sampacarnavaleturismo.com.br
Estamos juntos !
Saúde e Paz para todos .
Viva a Cultura Popular !

Viva o Carnaval !

Eduardo de Paula
Fundador Presidente
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O Legado de uma Família
no Samba de São Paulo
A porta-bandeira Paula Penteado carrega no sobrenome o peso de uma tradição
por Gislane Araújo
fotos por Ismael Toledo
A porta-bandeira Paula Penteado tem sua história iniciada com o bisavô Frederico Penteado, um dos fundadores da escola de samba Vai – Vai, que começou
como time de futebol amador Cai-Cai. Idealizador
do pavilhão da escola, ‘seo’ Penteado não era muito
bom de bola, mas gostava de ficar na arquibancada
tocando zabumba. “Para mim é uma honra carregar o
símbolo maior da agremiação, e ainda mais sabendo
que foi criado por ele”, se emociona Paula ao falar da
história familiar, que está entrelaçada com o samba
e a escola.
As gerações se seguiram e daí vieram o avô João e
o pai Fernando, até chegar a então menina Paula
que aos quatro anos de idade (em 1986) iniciou
a trajetória, estreando na Ala das Crianças, que já
tinha a tia, Cleusi, como responsável (outra pessoa
importante na história da Vai-Vai com mais de 40
anos de samba e avenida). Vale lembrar que os pais
dela também se conheceram na quadra (na verdade,
Paula estreou na avenida dentro da barriga da mãe,
Malu).
Tri-campeã pela ala infantil, Paula, em 1989, passou
a desfilar na Ala Show Mirim como passista; já em
1990 ocorreu a estreia como porta-bandeira mirim
(último ano em que houve o desfile das agremiações
na avenida Tiradentes). No Sambódromo do Anhembi, não houve porta-bandeira mirim por questões de
segurança, mas a Paula adolescente acabou ficando
até 1993 na Ala Show. A trilha como porta-bandeira começou a ser traçada no ano seguinte, fazendo
o caminho natural dos iniciantes na arte do bailado.
Foi terceira, segunda até chegar à primeira porta-bandeira da agremiação, em 2006. Segundo ela,
o casal MS e PB personifica o quesito que mais traz
notas 10 para a escola.
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Para ela, o Vai-Vai (como se costuma dizer por causa
da origem de Grêmio Recreativo) é uma religião para
a família dos Penteado. “Os católicos vão para a igreja no domingo; nós vamos para o ensaio”, compara.
Paula considera sua casa a quadra da escola
A estreia da porta-bandeira no carnaval do Rio de
Janeiro acontece em 2020, em conjunto com o mestre-sala Jeferson Gomes na escola Acadêmicos de
Vigário Geral. O encontro aconteceu em 2018 porque
o mestre-sala foi convidado para desfilar em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e chamou a porta-bandeira para formar o casal.
Publicitária por formação e, após trabalhar em algumas agências, Paula decidiu abrir um espaço de
dança com o sócio Cris Brasil chamado Expresso
Corpo, que também abriga um local para refeições
mais saudáveis, localizado na zona Norte da capital
paulista. Procedente da escola Carlinhos de Jesus, a
dança não poderia estar fora do dia-a-dia da sambista/ coreógrafa: no ambiente corporativo as atuações
variam conforme o evento. O afro empreendedorismo é parte do discurso de mulher empoderada de
Paula que traz essa bandeira para o seu trabalho.
Vale lembrar que a filha de Paula, Anna, já está no
caminho da mãe e outros membros da família Penteado, que continuam engrossando a fila para desfilar na
escola do ‘Bixiga’.

07

Rei Momo

por Ubiratan Miranda
fotos por Ismael Toledo

O atual Rei Momo do carnaval de São Paulo, o psicólogo Fábio Rocha Baptista, de 38 anos, conhecido como Fábio
Sorriso é o nosso personagem de hoje. Segundo ele, o próximo carnaval será muito mais agitado do que os anteriores. Além de ser o comandante da folia até o início do próximo ano, ele será coreógrafo da Comissão de Frente da
Leandro de Itaquera e coreógrafo de ações cênicas da Dragões da Real, escola que representou junto ao concurso
da côrte do carnaval 2019.
Sobre a Comissão de Frente da Leandro de Itaquera,
cujo enredo sera: “Das savanas africanas às savanas
de Itaquera… Sou África! Berço do mundo, leões de
uma forma abençoada”, Fábio Sorriso só adiantou
que já conversou com o carnavalesco Amarildo de
Mello, que lhe deu total liberdade de criação, e que o
projeto já está bem adiantado.
No carnaval de 2020 o grupo de acesso das escolas
de samba de São Paulo será muito especial com as
agremiações tradicionais do nosso carnaval, como
Vai-Vai, Camisa Verde e Branco, Nenê da Vila Matilde
e Leandro de Itaquera. Na opinião do Rei Momo estas
escolas não perderam espaços mas precisam se reinventar. “Eu acredito que a tradição precisa ser preservada, respeitada, mas dentro de uma evolução e se
atualizar”.
Sobre a queda da escola de samba Vai-Vai, Sorriso
disse que a escola não fez um desfile para cair. “Eu
respeito a comunidade da Saracura, um povo aguerrido que ama seu pavilhão, mas é um jogo: alguém
tem que ganhar, alguém tem que perder e você tem
que saber lidar com as duas situações. Fico triste, mas
acontece.”
Fábio Rocha aproveitou para agradecer a diretoria da Dragões da Real responsável por tudo que tem ocorrido
de bom na sua trajetória profissional. “Fiquei 14 nos na Mocidade Alegre, passei por outras escolas, mas foi na
Dragões que eu consegui o reconhecimento e o espaço para mostrar meu trabalho.
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Uma escola de samba
vista por dentro
por Fernando Penteado

fotos por Ismael Toledo

A Preparação do Espetáculo

A

preparação do desfile de uma escola de samba
começa cedo! Para se ter uma ideia, assim que termina a escolha do samba de enredo é feito o lançamento dos protótipos das fantasias e iniciam-se os trabalhos no barracão das alegorias. Alguns membros
da comissão de carnaval, capitaneados pelo diretor
cultural, começam a pensar no enredo para o carnaval de um ano à frente.
Comissão de Carnaval

A

comissão de carnaval é formada por membros
da diretoria executiva/ geral, carnavalesco, presidente da ala de compositores e diretores de carnaval, harmonia, barracão e musical. Cada um desses membros
formam a sua própria equipe. E todos têm um papel
fundamental para a concretização do espetáculo,
sendo que a primeira determinação a tomar é definir
o organograma (CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DA
ESCOLA) para viabilizar as tarefas.
Direção Geral

O Diretor-Geral circula entre todos os departamentos, fazendo a ponte entre o Presidente, a Diretoria Administrativa e os departamentos.

Carnavalesco

O

Carnavalesco é o responsável direto pela
concepção do enredo da escola e dentre outras incumbências é ele quem prepara o enredo, que junto
com a comissão de carnaval, avaliam o tema proposto e definem sua viabilidade funcional (financeira,
apelo popular, facilidade do uso de materiais, etc.).
Também são da responsabilidade do carnavalesco,
todos os desenhos de figurinos das alas, concepção
e montagem dos carros alegóricos, sinopse para os
compositores, armação das alas no desfile.
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Diretor de Carnaval

O Diretor de Carnaval é a ponte entre o carnavalesco e a

comissão de carnaval. É dever do Diretor de Carnaval passar
para o carnavalesco todas as informações da escola, bem
como número de alas, o perfil da escola, quantidades de

carros alegóricos, números de destaques, além de
participar das feituras das fantasias, não só das alas
bem como as fantasias dos destaques e definir a
posição deles nos carros, e a montagem/ disposição
das alas no desfile. A compra dos materiais para a
confecção das fantasias, contratação dos ateliês para
confecção das mesmas. Os diretores de Carnaval e de
Harmonia devem estar sempre afinados, pois a montagem da escola deve ser feita em conjunto.

Diretor de Barracão

Tem sob sua responsabilidade coordenar o fei-

tio dos carros alegóricos, a compra dos materiais
para a confecção das alegorias, a contratação da
mão-de-obra especializada. Deve elaborar junto com o carnavalesco e o diretor de carnaval o
cronograma das etapas dos acabamentos dos
carros e orientar ferreiros, carpinteiros, aderecistas, iluminadores, escultores e por fins conduzir
os carros até a concentração para seu acabamento final – essa última etapa será feita em conjunto
com a direção de harmonia, uma vez que são os
harmonias os responsáveis pelos deslocamentos
dos carros.
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Direção Musical

A função do diretor musical é formar um grupo de
músicos (cavaco e violão) e cantores (intérpretes de
Samba Enredo) que serão os responsáveis pelo desenvolvimento do canto da escola. Assim que o samba é escolhido o diretor musical monta a ala musical
para o início dos ensaios, ( daí se definem os detalhes
técnicos, como por exemplo, o tom certo para que
toda a escola cante o samba sem nenhum esforço).
Ala de Compositores

A

ala de compositores não tem um diretor, e sim
um presidente que tem a incumbência de formar
uma coordenação dentro da ala e juntos organizarem as eliminatórias de samba enredo.
Diretor de Harmonia

O Diretor de Harmonia é quem tem a responsabilidade de fazer o corpo a corpo (ensaios) com os
componentes. Dentre eles: chefes de alas, destaques,
passistas, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, baianas, ritmistas, compositores, membros da Velha-Guarda e
Comissão de Frente, etc.
É necessário que esteja em perfeito sincronismo com
os demais departamentos. Sob sua coordenação um
grupo de sambistas trabalham como harmonias.
Um bom harmonia é aquele que já passou por muitos departamentos da escola e tem em sua pessoa
a credibilidade de todos os componentes. Dentre
muitas atribuições, uma se destaca: conduzir a escola
durante o desfile principal. Essa atribuição determina e mostra o bom desempenho desse profissional
porque a apresentação precisa ter um desenvolvimento a contento. É sua responsabilidade resolver os
problemas que aparecerem durante os ensaios ou no
dia principal.
O preparo anterior ao desfile vêm dos ensaios: o “ANTES” de uma escola de samba tem que ser proveitoso
e determinado.
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SÉTIMO Bateria com desenvoltura, qualidade de ritmo,
ensaiada, para sustentação da cadência, durante todo
tempo do desfile.

PRIMEIRO: A escolha de um bom enredo. O enredo
é a plataforma para o desenvolvimento de todo o
carnaval. É dele que derivam os demais quesitos de
julgamento. Deve fixar as características da Escola,
moldando o seu perfil, identificando-se com os componentes e admiradores.
SEGUNDO: fantasias a contento dos chefes das alas e
dos destaques.
TERCEIRO: Carros alegóricos bem elaborados e com
boa adequação no enredo.
Quarto: Samba enredo com boa letra, respeitando a
temática do enredo e com uma melodia excelente,
dentro das características da escola.
QUINTO: Um bom grupo de puxadores.
SEXTO: Casal de mestre-sala e porta-bandeira bem
ensaiado e com grande comprometimento com a escola.
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OITAVO: Chefes de alas e componentes compromissados com a escola, ensaiados, para que durante o desfile
façam uma excelente evolução. Fantasias bem confeccionadas e tratadas com muito carinho por todos os
componentes. Devemos nos preocupar com o excesso
de componentes.
NONO: Comissão de carnaval e departamento de
harmonia, trabalhando simultâneos são de suma importância para o bom desempenho da escola n’avenida. Ambos precisam com suas equipes precisam estudar o Regulamento e o Manual dos jurados, em seus
mínimos detalhes. E devem passar os ensinamentos aos
componentes, evitando que décimos preciosos sejam
perdidos no desfile.
DÉCIMO: Diretoria administrativa antenada com a desenvoltura do enredo e dando todo suporte técnico e financeiro para que os departamentos desenvolvam seus
trabalhos a contento.
Bem, o que expusemos acima é apenas um pouco
de nossa experiência que adquirimos, durante nossa
caminhada dentro desse espetáculo, que resulta nesta
cultura fantástica que compõe uma ESCOLA DE SAMBA.

Uma tradição cravada na
zona Leste de São Paulo
O Bloco Chorões da Tia Gê resgata os velhos carnavais
por Rodrigo D’Elia
Fundado em 8 de dezembro de 1973 por jovens da
comunidade católica da Paróquia Nossa Senhora da
Esperança, o Bloco Chorões da Tia Gê é síntese do
carnaval antigo e apaixonado. Comandados naquela época pelo Padre Carlos Augusto de Oliveira que,
após assistir aos desfiles do Carnaval naquele ano,
na avenida São João, ficou empolgado com a performance da escola de samba Mocidade Alegre e
resolveu fundar uma agremiação carnavalesca no
bairro da Vila Esperança. O nome surgiu devido à sua
Matriarca, Dona Geralda Duarte de Oliveira, mulher
que era ativa na contribuição com a comunidade, dividindo o que tinha, desde a sua atenção, comida e
até seu teto: por diversas vezes as casas vizinhas eram
tomadas por enchentes. Enquanto os adultos iam
arrumar a bagunça, a criançada ficava em sua casa (
daí vem o “Chorões”), e pela proximidade e o carinho
com as crianças veio o apelido “Tia Gê”.
Entretanto, era impossível, segundo o dramaturgo Plínio Marcos, amigo de Carlos Augusto, fundar
um bloco com características de procissão. Assim, o
grupo, resolveu chamar 40 ritmistas que já tocavam
em outros blocos carnavalescos ou grupos do bairro para preparar o primeiro desfile do Bloco. Meses
após a sua fundação, em fevereiro de 1974, o Bloco
Chorões da Tia Gê desfilava pela primeira vez no famoso carnaval da Vila Esperança, onde, inclusive,
Adoniran Barbosa esteve passando um de seus carnavais, o que fez com que ele homenageasse a ocasião, mais tarde, por meio da música “Vila Esperança”.
Outras personalidades passaram pelas fileiras e alas
do Chorões, como Geraldo Filme e Oswaldinho da
Cuíca, entre outros.
Em 1980, depois de seis anos desfilando pelas ruas
da região, o Bloco filiou-se à UESP (União das Escolas
de Samba Paulistanas), integrando assim o grupo de
Blocos Pleiteantes. Com o enredo “Aurora da Liberdade”, obteve o primeiro lugar, subindo para o grupo
de Blocos Especiais, de onde não mais saiu.
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por Débora de Fátima

Hoje, o Chorões vem se atualizando a cada ano, conseguindo manter suas raízes, aliando modernidade e
inovação por meio de uma nova geração de sambistas, orgulhando-se, inclusive, de ser o único bloco
do bairro a ter sobrevivido, sendo inclusive um dos
mais antigos da cidade de São Paulo. Desde a sua
fundação o Bloco Chorões da Tia Gê, leva alegria e
descontração a todos, mantendo a tradição e características de bloco carnavalesco.
Para os integrantes mais antigos do bloco, o maior
sonho é voltar às origens e poder desfilar novamente
nas ruas da Vila Esperança, porém, atualmente, o
bairro se transformou em um grande corredor de
veículos, onde fica quase impossível interdições ou
desfiles por um tempo mais prolongado.
Trabalho social – Com intuito social, o Chorões possui no meio ambiente uma aposta certeira. E uma
‘arma’ infalível para trazer a comunidade para dentro do bloco é a reciclagem. A fantasia distribuída no
dia do desfile é de graça para os participantes que,
muitas vezes, não encontram utilidade para depois
do desfile. Com isso, o folião que devolve o material
para reutilização. Muitos materiais utilizados nas alegorias e nas fantasias são de difícil decomposição no
meio ambiente, como o isopor e o EVA. Sabendo do
compromisso com o meio ambiente, o bloco cumpre
a missão de reutilizar o máximo possível, mantendo
a qualidade das fantasias e a beleza do desfile, assumindo um importante papel e um exemplo social
a ser seguido. Além do papel socioambiental, esta
reciclagem oportuniza o processo criativo com mais
investimento, possibilitando o crescimento do bloco.
Oficina e projetos sociais também completam a linha
sócio-educativo. A sede foi reconhecia como Ponto
de Cultura, em 2018.
Em 2012, o Chorões ganha o seu primeiro campeonato como Bloco Especial com o tema “Respeitável público, o circo do povo chegou”. Para o Carnaval
2020, o enredo será Festa Junina. A idéia é transformar a avenida em um grande arraial.
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