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Editorial:
Ela é uma das damas de ferro do Carnaval Paulistano!
Solange Cruz Bichara Rezende, presidente da Mocidade Alegre,
enfrentou muitos desafios, empreendedora, empresária que desde
muito cedo, se tornou dona do seu próprio caminho. Com admiração
e respeito a convidamos para ser capa, em nossa revista digital. A
partir de agora vocês irão conhecer mais sobre as mulheres, influenciadoras e fortes que comandam um território, antes dominado por
homens. E que inspiram tantas mulheres em todos os setores, de uma
escola de samba.
Gabi e Vivi, o casal que com a leveza do bailar marcou época, e é um
privilégio poder homenageá-los. Dança que emociona, propiciando
uma viagem no mais alto astral.
E os carnavalescos, gênios do teatro ambulante, onde o palco é a
passarela onde o sonho não tem limites, fazem que possamos sentir
por alguns minutos, que sonhar é preciso sim.
Estamos juntos! Saúde e paz para todos.
Viva a cultura popular! Viva o carnaval!
Boa leitura a todos.
Eduardo de Paula
Fundador Presidente
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Nas suas mãos, existem sonhos .
Nas suas mãos, existem Fé .
Trilhando seu caminho de sucesso .
Mãos fortes comandam na avenida .
Sua Mocidade querida .
Eduardo Paula
foto: Carlos Ricon

Solange Cruz

por Ubiratan Miranda
fotos por Ismael Toledo
fotos por Carlos Ricon

A Sargenta da Morada do Samba chegou, assim Neguinho da
Beija Flor a chamou
Ela sabe como ordenar, como cobrar, como pedir isso ou aquilo sem se encolher. Ela não espera por um endosso
para afirmar que é boa o suficiente para colocar seu trabalho em destaque. Nascida e criada dentro de uma escola de
samba, essa é a empoderada, libriana e muito forte de opinião Solange Cruz Bichara Rezende, presidente do Grêmio
Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade Alegre.
“Como a Mocidade é uma escola de âmbito familiar, sempre foi passada de pai para filho, chegou
a minha vez de fazer essa gestão. Não foi tão fácil
como eu achei que seria, mas quando a gente faz
com amor tudo fica melhor”, afirmou.
Com relação ao preconceito por ser mulher,
Solange disse que nunca deixou isso acontecer,
por ser brigona, falar alto, bateu na mesa quando foi preciso e nunca se deixou intimidar. E isso
lhe valeu o apelido de “Sargenta”, dado pelo intérprete Neguinho da Beija Flor, quando este
esteve à frente do grupo de canto da Morada
do Samba, e a chama assim até hoje.
No início da sua gestão ela não contou com o
apoio do tio Sr. Juarez da Cruz, fundador da escola, que após 24 anos sem títulos foi campeã
(2004). Mas o fato curioso é que o seu tio a procurou para conversar após a apuração e parabenizá-la. Em seguida ele justificou por não ter
dado o seu apoio “Foi para te fazer mais forte,
para você aprender, porque você caiu em um
ninho que só tinha homens e eles iriam te massacrar. Mas agora você está preparada”. No final
os dois se abraçaram, choraram e festejaram.
“Foi para te fazer mais forte, para você aprender, porque você caiu em um ninho que só tinha
homens e eles iriam te massacrar. Mas agora você
está preparada”
Juarez da Cruz
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No seu primeiro ano na Liga das Escolas de
Samba a presidente da Mocidade Alegre confessou que sentiu algumas dificuldades, que
com o tempo foram superadas. Em 2003, em
seu primeiro ano, ela disse que apenas escutou,
administrou e quando não concordava pedia a
fala. “No meu primeiro ano, na gestão do Róbson de Oliveira, eu já arrumei uma confusão
porque as escolas recebiam um pagamento em
ingressos, e eu achava um absurdo”, disse. Depois de muita discussão a questão foi resolvida.
Solange Cruz possui hoje uma jornada profissional inspiradora. Líder nata, ministra palestras
e workshops cujas temáticas estão diretamente
relacionadas ao cotidiano administrativo e
empresarial com o objetivo de motivar os funcionários. Este lado de palestrante começou
com o convite da prefeitura da cidade de Bragança Paulista, distante 80 km da capital, e em
seguida outras empresas e escolas de samba
solicitaram suas palestras.
Para o carnaval de 2020 a Mocidade Alegre já
trabalha à todo vapor, e vai falar sobre o poder feminino através dos orixás das águas: “Do
Canto das Yabás, Renasce uma Nova Morada” é
o título do enredo. E mais uma vez mostrando
sua tradição em exaltar elementos das matrizes
culturais africanas, a escola traz uma celebração
à vida e à natureza, com o poder do Canto das
Yabás para que o planeta deixe de ser destruído, bem como os maus pensamentos, sentimentos e atitudes humanas que caminham
para o caos. Um canto de esperança para que
a humanidade melhore e retome sua conexão
com Olorum – o criador do mundo – e a Terra
volte a ser um paraíso. A escola será a quarta a
desfilar no sábado, dia 22/02/2020.
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A equipe de trabalho que irá conduzir a escola já está definida. À frente da direção de carnaval, Junior Dentista. Já a posição de Diretor
Geral de Harmonia agora é ocupada por Magno
Oliveira. Anselmo Moreira, Dudu Teixeira e Roberto Zangado, diretores de harmonia que agora compõem o time da Direção de Carnaval. A
bateria Ritmo Puro continua sob comando do
mestre Sombra e a voz que representa a Morada do Samba é do intérprete Igor Sorriso. Na
comissão de frente, estão o coreógrafo Jhean
Alex com direção artística de Renan Rodrigues.
Paulo Brasil e Márcio Gonçalves compõem a
Comissão de Carnaval. A novidade é a chegada do carnavalesco Edson Pereira, que fez um
trabalho brilhante no último carnaval, com a
escola carioca Vila Isabel. Além disso, Edson foi
responsável pelos figurinos da Morada do Samba, no título de 2004.
A final de escolha do samba enredo está marcada para o dia primeiro de Setembro. Quinze
sambas estão concorrendo e as eliminatórias
que começam dia 4 de Agosto. A Mocidade
Alegre é a escola que está há mais tempo desfilando, ininterruptamente, no Grupo Especial
(desde 1971) e já soma 10 campeonatos.
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Gabi e Vivi Os Soberanos
por Diney Isidoro

fotos por Ismael Toledo

O Casal Gabriel Martins e Vivi Martins, levam
consigo uma história que vai além da Faixa amarela.
Expoentes do mais nobre bailado do Carnaval
Paulistano, reinaram por anos ostentando o pavilhão de cores Verde e Branco reluzentes.
Porém a união deste casal pela dança, apenas
aconteceu por um lapso do destino!
Os caminhos começaram a ser traçados após
uma brincadeira em um ensaio na Barra Funda,
Vivi Martins naquele momento fora passista da
Barroca Zona Sul por alguns anos e foliã apaixonada pelo Camisa Verde e Branco, mas após
bailar a frente da então Presidente Magali dos
Santos, o seu destino mudou.
Logo ela, reconheceu o seu talento e lhe disse
inspiradoras palavras que a fizeram tomar coragem suficiente para acreditar em seu potencial.
Empoderada e com muita personalidade, ela foi
buscar a sua oportunidade em outro pavilhão.
Acreditem, apesar de seu amor incondicional
pela escola, ela optou por buscar o seu espaço
na coirmã Mocidade Alegre, no qual fora premiada como melhor destaque do Carnaval de
1990.
Corajosa, a mesma decidiu conversar com o
eterno Baluarte Sr, Juarez da Cruz e logo pediu
uma oportunidade de ensaiar junto a Porta
Bandeira da escola, a Lendária Sônia.
Claro ele prontamente a ouviu e a questionou
quem seria o seu par?
E ela de prontidão respondeu: O Gabi.
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Ele que optou em não desfilar em solidariedade
a sua Porta Bandeira Elizabeth Roque que se
recuperava de problemas de saúde, estava no
período decidindo o seu destino para os próximos Carnavais.
O Sr. Juarez da Cruz, apesar de elogiar o seu estilo de dança e enxergar em sua graciosidade
o seu potencial, negou a possibilidade, ainda
mais sabendo do amor que ela mantinha pela
coirmã.
Chateada, Vivi Martins no mesmo dia, decidiu ir até a sua escola do coração junto de seu
amigo Alberto, não para afogar as mágoas mas
sim se reequilibrar e desabafou com a amiga e
Presidente Magali, no qual a repreendeu e disse: “Isto é bom para você aprender, você não é
Mocidade. Saiu da sua escola e se arriscou, se
você quer ser mesmo Porta Bandeira, no ano
que vem você vai começar a ensaiar aqui na escola”, disse a amiga.
Porém existem caprichos do destino, que mudam o curso da história e faltando menos de
trinta dias para o Carnaval eis que a Presidente Magali em viagem para o Rio de Janeiro, liga
em sua residência e ratifica o seu nome como
Primeira Porta Bandeira da Escola.
A notícia chegou bem antes do prazo combinado, corajosa Vivi aceita o desafio mesmo que de
primeira não tenha a aceitação do Mestre Gabi,
o seu medo era devido a enorme competitividade da época e a sua falta de experiência, afinal de contas ela nunca tinha sido Porta Bandeira em nenhuma escola de samba e a Escola
vinha em um período de grandes conquistas.
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Dias após o convite é feita uma reunião com toda
a Velha Guarda e ratificado que para o próximo
Carnaval: Mestre Gabi e Vivi seriam os detentores
do expoente máximo da Escola. Logo no primeiro fim de semana, com quadra lotada é feito o
anúncio que a Comunidade seria representada
por ambos, uma surpresa máxima e também um
clamor geral pois eles representavam milhares de
apaixonados pelo pavilhão, era tempos áureos de
nosso Carnaval.
Apesar da resistência de algumas pessoas, ela
teve neste momento um apoio incondicional e
suficiente para moldar o seu estilo e trazer ainda
mais personalidade em sua dança.
Com o apoio dos amigos Murilo, Jorginho e Moreno, Mestres Sala com muita bagagem a época, ela
começa ensaiar em um salão próximo a sua casa,
na Zona Leste de São Paulo.
Foram noites e noites seguidas, aprendendo os
trejeitos e postura para que da melhor forma pudesse conduzir e apresentar o pavilhão.
Trabalho este que fora suficiente para escrever o
seu nome na história e em poucos dias ela estava
lapidada e pronta para que com sensibilidade pudesse encarar a Passarela do Samba.
Ao seu lado Gabriel Martins, O Mestre Gabi, um
gentleman e mestre de ofício, com uma bagagem
gloriosa vinda da Barroca Zona Sul, com a perspicácia e habilidade unida aos ensinamentos de
Mestre Delegado da Mangueira e com os requintes aprendidos com as eternas Portas Bandeiras
Beth e Alice, ele fora o condutor para que a jovem
Vivi chegasse as conquistas.
Conhecido notoriamente pelo seu bailado e assinatura de dança, ele revolucionou o segmento
com a destreza e elegância com que conduzia
cada passo junto a sua amada, sempre bem trajado fora considerado um dos percussores dentre
os Mestre Salas na incorporação do Traje social.
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A sua representatividade junto a Vivi Martins fora motivadoras para
tantos outros nomes que surgiram no cenário de nosso carnaval, o
caminho traçado por ele são memoráveis lembranças para muitos
foliões, seja ele com as cores verde e rosa ou verde e branco.
A sua capacidade e propriedade dentro do segmento, o elevaram
ao singelo patamar de “Fred Astaire do Samba” capaz de emocionar
as pessoas com sua majestosa beleza na arte da dança, beleza esta
que ganhou mais propriedade ao lado de sua amada esposa Vivi.
Eis que em 1999, eles decidem cruzar definitivamente a faixa amarela e carregam consigo para sempre um pavilhão bordado de
conquistas: O Casal do Século do Carnaval Paulistano (prêmio individual que calhou na conquista do casal), Casal Maravilha do Carnaval Carioca, Casal Soberano e Sambista Imortal do Camisa Verde
e Branco.
Esses títulos, campeonatos, histórias, trajetória, foram resumidas
em um enredo de escola de samba, assim o destino o fez e os dois
foram homenageados pela Escola de Samba Em Cima da Hora Paulistana, com o título “Nas Asas da Coruja do Samba… Gabi e Vivi bailando como voo das Borboletas – História Viva do Carnaval Paulistano” e claro como o caminhar de ambos a Escola se sagrou Campeã
do Grupo 4 da Uesp em 2016.
Em um lapso de tempo, juntos de outros grandes nomes do Carnaval Paulistano, ele ajudaram na solidificação e crescimento Projetos:
Amespbeesp ( Associação de Mestre Sala, Porta bandeiras e Estandartes do Estado de São Paulo) e Cisne do Amanhã, compartilhando
sua experiência com todos os públicos, indiferente da faixa etária,
claro que com a sapiência e sabedoria de ambos eles podem moldar ou instruir novos nomes de nosso carnaval de forma plena.
Hoje, eles olham o cenário com carinho e muita esperança de que
as raízes plantadas não sejam perdidas, pois dentro de cada um
ainda brota aquele sentimento, aquela energia de quem através da
dança eternizou o seu nome na história e da mesma maneira que
lanternas se acendem dentro de cada jovem talento que brota em
seus projetos, eles desejam iluminar ainda mais novas mentes e nos
presentear com suas histórias.
Nós Agradecemos!
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Karin! Uma Escola de
Samba de Presente!
por Ubiratan Miranda

fotos por Ismael Toledo
Aos 4 anos de idade ela já desfilava na escola de samba
Falcão do Morro Itaquerense; aos 10 anos ganhou do
seu pai uma escola de samba e até os 14 anos comandou a ala das crianças. Aos 15 anos passou a ser a primeira porta bandeira da sua escola de samba, onde reinou
por 30 anos. E agora, com 47 anos, ela é a vice-presidente da escola de samba Leandro de Itaquera, fundada em
3 de março de 1982, por Leandro Alves Martins, também
conhecido como “Seu Leandro”, para realizar o pedido
de aniversário de sua filha.
A Revista Sampa Carnaval e Turismo conversou com
Karin Darling Martins que falou do seu trabalho e os
preparativos para o carnaval de 2020. Quanto ao novo
cargo, já exercido há 3 anos, a diferença é a responsabilidade. “Eu sempre fui muito cobrada, porque desde criança eu gostava de estar junto aos trabalhos da escola, e
a mudança maior foi a responsabilidade que aumentou”,
afirmou. Sobre trabalhar junto com seu pai, Karin disse que navegam juntos. “Ajudo o Presidente na gestão
política para realizarmos o nosso projeto da Arena Sede
Quadra Escola Social G.R.C. E.S. Leandro de Itaquera,
onde iremos dar continuidade nos projetos sociais, educacionais e esportivos junto a comunidade de Itaquera.
Na Gestão de pessoas eu conto com o apoio do meu
Sobrinho Leandrinho. Mas não tem como eu não estar
junto. É uma ligação muito forte “.
No próximo carnaval a escola de samba Leandro de
Itaquera será a quarta a desfilar no domingo com o enredo “Das Savanas Africanas Às Savanas de Itaquera…
Sou África! O Berço do Mundo. Leões de Uma Força
Abençoada”, escolhido pelo diretor de Carnaval Fábio
Flisch e desenvolvido pelo carnavalesco Amarildo de
Mello, ex-X 9 Paulistana. “Será um carnaval que vai falar
das origens africanas contando a luta de bravos guerreiros comparando com a garra da Leandro de Itaquera.
Uma história de bravura, de luta, de resistência que enaltece o símbolo do leão, que é o mesmo da escola”. Disse
a vice-presidente.
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Outro destaque da Leandro de Itaquera será a Comissão
de Frente coreografada pelo atual Rei Momo do Carnaval, Fábio Rocha Baptista, conhecido como “Fábio Sorriso”, de 38 anos.
Sobre o desfile do Grupo de Acesso, que reúne escolas
tradicionais do nosso carnaval, Karin Darling afirmou
que o assunto é polêmico. “Eu penso que é um problema mais político interno das escolas do que organização
para estas escolas não estarem no grupo especial. Todas
as escolas têm problemas, mas no grupo de acesso tem
algumas com menos dificuldades que algumas que encontram se no grupo especial. ”
Outra grande novidade da Leandro de Itaquera é a retomada do terreno onde sua quadra já deveria ter sido
construída. Devido a mudança na gestão da Sub-Prefeitura de Itaquera no ano de 2013 o local foi transformado
em canteiro de obras para a Copa do Mundo e com isso
a Leandro enfrentou muitas dificuldades pela falta de
espaço para seus ensaios e atividades. A escola já está
fazendo parcerias para a construção da nova quadra e o
projeto arquitetônico já está concluído.
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Sidnei França a mescla de
emoção pura!

Informação, cultura, organização e planejamento para desenvolver um
desfile de qualidade
por Gislaine Araújo

fotos por Ismael Toledo
Oriundo de uma família humilde, o paulistano do
bairro da Casa Verde Alta relembra a base que teve:
ouvia muito os sambas de bambas como Clara Nunes
e Roberto Ribeiro – ícones da década de 1970/ 80 –
que, infelizmente, nem sempre estão na playlist das
atuações gerações. Os familiares, procedentes da
Chapada Diamantina (BA), acabaram se enraizando
em uma das regiões mais identificadas com o samba
de São Paulo: a sede de diversas escolas e redutos de
samba estão na zona Norte da capital paulista.
Ao elencar o quê compunha sua infância, Sidnei
relembra o que ele chama de ‘a vida do brasileiro
médio’, na época: não havia telefone em todas as
casas, nem todo mundo tinha oportunidade de freqüentar uma universidade e muito menos viajar de
avião. “Hoje as facilidades são maiores, é possível
parcelar... naquele tempo tudo era mais distante da
nossa realidade. E a nossa alegria era extravasada no
samba. Isso me marcou”, explica.
Ele conta da família musical que tem e que o ‘culpado’ de tê-lo inserido no mundo das escolas de samba é um padrinho ‘típico brasileiro que encontra no
samba a alegria de viver’, que levou a irmã (mãe de
Sidnei) à Mocidade Alegre. E ela, por sua vez, acabou
levando o filho para a quadra. Foi um passo para o
menino Sidnei ficar maravilhado com o que descobria. Unidos do Peruche, Mocidade Alegre, Rosas
de Ouro, Camisa Verde e Branco. As brincadeiras de
criança ficaram calcadas nos desfiles de escola que
passavam na televisão, que já fascinavam o menino
noite adentro, se estendendo pela manhã até a última escola passar pela Marquês de Sapucaí.
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Os desfiles que aconteciam pós-avenida Tiradentes
eram nos bairros. ”Eu lembro que meus tios me levavam para a rua Zilda (a Peruche era preferida de
então), local das apresentações, que aconteciam no
final de semana após a Apoteose na própria avenida
Tiradentes. Antes do que hoje chamamos de Desfile
das Campeãs, fazia-se o Desfile nos Bairros.
Sidnei cresceu e passou a freqüentar a escola de
samba Mocidade Alegre. Começar a participar como
folião da Ala das Crianças, Ala Jovem, cultivando o
seu amor pelo samba e pelo Carnaval. Mas, depois
de 10 anos trabalhando em uma empresa de tecnologia, onde aprendeu os conceitos de planejamento
e método, viajou e desenvolveu o lado profissional,
Sidnei percebeu que chegava a hora de optar.... O
mundo corporativo havia lhe dado muita coisa, mas
percebeu que faltava algo.Resolveu seguir o coração.
O começo na Mocidade Alegre foi como Diretor
Cultural. O trânsito na escola foi facilitado porque o
carnavalesco já frequentava desde os dois anos de
idade. Atenta, Solange, convidou Sidnei para compor
uma Comissão de Carnaval. Formado em História, ele
passou a responder pela estruturação dos enredos,
entre outras responsabilidades, a partir de 2005,
sendo a estreia como carnavalesco solo em 2009.
Campeão na estreia, repetiu as doses outras vezes.
Ao receber um convite da Vila Maria enfrentou o desafio de fazer um enredo religioso, mesmo não sendo católico, o que resultou em um desfile memorável
sobre Nossa Senhora Aparecida. No Grêmio Gaviões
da Fiel Torcida trabalhou por dois carnavais, mantendo o foco, dentro da Nação corinthiana. Atualmente
na Águia de Ouro, França coloca sua versatilidade,
organização a toda prova com o enredo “O Poder do
Saber – Se saber é poder… Quem sabe faz a hora,
não espera acontecer”.
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Para ele, duas fases foram importantes para o carnaval paulistano: a Rosas de Ouro, na década
de 1980, na gestão do presidente Eduardo Basílio e o crescimento diferenciado da Gaviões da
Fiel, entre 1995 e 2003.
A análise do chamado coletivo imaginário demonstra que Sidnei França traz na mentalidade
para o seu trabalho ferramentas (talvez até sem perceber), como a chamada PNL. Termos como
organização, planejamento e gestão estão presentes no discurso dele, que sabe que tem nas
mãos uma fatia interessante da indústria cultural. A intolerância religiosa é uma preocupação
constante assim como a condição feminina. ”Me preocupa a falta de empatia e a ‘coisificação’
da mulher. Fico incomodado com isso”, diz o carnavalesco, que faz muitas palestras, nas quais
procura ‘abrir’ a cabeça das pessoas para a cultura geral da sociedade.
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Michael Smith

De Mestre Sala a Empresário Empreendedor
por Ubiratan Miranda
edição por Preta Joia
fotos por Ismael Toledo

As escolas de samba da cidade de Santos, no litoral
paulista, já se preparam para o Carnaval 2020 e a Revista Sampa Carnaval e Turismo, conversou com o
carnavalesco Michael Smith, da Real Mocidade Santista, sobre a sua carreira e os seus projetos.
Nascido e morador de Maúa –SP, ele foi convidado
aos nove anos de idade pelo Sr. Hélio (vice-presidente) da Escola de Samba Beira Rio dessa cidade, para
dançar como mestre sala, mesmo não tendo nenhum
conhecimento de carnaval ou dança. Em 1997, já na
escola Acadêmicos de São João foi convidado para
fazer o curso de aperfeiçoamento na Amespbeesp
(Associação de Mestres Sala, Porta- Bandeiras e
Estandartes do Estado de São Paulo) , e lá observado
por Sônia Maria Moreira, primeira porta- bandeira da
Mocidade Alegre , o convidou e o apresentou à então
presidente Elaine Cristina Cruz Bichara, para compor
o casal de mestre sala e porta-bandeira mirim com
Priscila de Vivo Estevão, sendo apresentado à comunidade do Limão por Solange Cruz Bichara Rezende
, na tradicional festa da Escola “24 Horas de Samba”,
naquele ano.
A avó de Michael D. Ziza era quem o acompanhava
nas idas e vindas para ensaiar, e assim, durante anos
uniu o útil ao agradável fazendo parte da Ala das Baianas, hoje já não desfila, mas a agremiação perdura em seu coração, assim como a verde rosa carioca
Mangueira. Em 2003, Michael passou a ser o segundo Mestre Sala, posto dado por Solange Cruz Bichara
Rezende já presidente da Morada do Samba, para
dançar com Érica Ferreira. Onde o ponto alto logo na
estreia em seu novo posto, foi apresentação no desfile em cima de um carro alegórico.
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Michael disse: “ fiquei na Mocidade durante dez anos
e sou muito grato à Solange por adquirir maturidade,aprendi muita coisa com ela , foi a escola que
me deu oportunidade de conhecer e dançar no Rio de
Janeiro, que me fez crescer, e buscar progredir profissionalmente, fui incentivado à fazer faculdade. Tudo
que aprendi com ela, foi buscar meus objetivos, e me
espelhar na forma que ela dirige a agremiação com
visão empresarial”.
“Sou muito grato à Solange por adquirir maturidade,
aprendi muita coisa com ela.”
Michael Smith faz questão de falar que é formado
Técnico de Hotelaria, em Administração de Empresas
(UNINOVE), Recursos Humanos (UNIP), pós-graduado em Psicologia Empresarial (Anhemby Morumbi),
e atualmente faz MBA em Gestão Pública, para tirar
a impressão de alguns que sambista só vive de carnaval.
Sua trajetória como sambista é bem extensa:
1997 a 2006 – Segundo Mestre Sala na Mocidade
Alegre (São Paulo)
2007 a 2009 – Primeiro Mestre Sala na Dragões da
Real (São Paulo)
2010 – Primeiro Mestre Sala na Arranco de Engenho
de Dentro (Rio de Janeiro)
Apoio do Primeiro Casal Rafael Rodrigues e Marcela
Alves na Mangueira
2011 a 2014 – Diretor e Coordenador de Casais na
Acadêmicos do Tucuruvi (São Paulo)
2015 – Diretor e Apresentador de Casais na Unidos
do Peruche (São Paulo)
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2014 a 2015 – Apresentador do Primeiro Casal e
após fez parte da Comissão de Carnaval X-9 a Pioneira (Santos)
2016-2017 – Carnavalesco na Escola de Samba Brasil
2018 – Carnavalesco da Sangue Jovem - Grupo Especial (Santos) e também na escola Mocidade Dependente do Samba - Grupo 1 (Santos), a escola sagrou-se
campeã .
2019-2020 – Mocidade Real Mocidade Santista,
também está fazendo o carnaval da Imperatriz Dona
Leopoldina de Porto Alegre cujo enredo é a deputada Leci Brandão.
Para 2020 a Real Mocidade terá como tema o enredo
“AYO - O Senhor dos Tambores”, em homenagem ao
orixá do tambor. “Os meus enredos são sempre envolvidos nas questões africanas. Eu acho importante
passar este tipo de cultura para as pessoas. É uma
história que não chega às escolas. Se eu estiver no
carnaval e não conseguir transmitir para as pessoas
alguma questão cultural, eu prefiro não estar”, disse
o carnavalesco.
Se eu estiver no carnaval e não conseguir transmitir
para as pessoas alguma questão cultural, eu prefiro
não estar” (Michael Smith).
A Real Mocidade Santista foi fundada em 26 de janeiro de 1985, por um grupo de jovens, cujo objetivo não era só fundar uma escola de Samba e sim,
também promover atividades culturais, sociais e esportivas, com cunho filantrópico; daí surgiu o nome:
Sociedade Recreativa e Cultural Real Mocidade Santista, que carrega em seu pavilhão as cores verde, azul
e branco. Seu símbolo é um Leão Coroado.
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