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Editorial:

Cheia de graça “a luminosa” com punhos fortes é nossa capa. Luciana!
Trouxe para si em Tom Maior a beleza e harmonia em notas musicais a
sonorizar na passarela. Missão dada não esperada assumiu e disse. “Eu
quero, eu posso, eu consigo” a Tom está aí pra ver e ouvir.
Abram alas: Todo desfile começa com a performance de uma
Comissão de Frente. Edgar Júnior, coreografo dos Gaviões da Fiel vem
nos contar a sua trajetória.
Jorge Freitas, o carnavalesco da Mancha Verde, revolucionou o carnaval na cidade da garoa no início dos anos 2000. Com seu jeito ousado
e destemido vem mostrar como virou uma referência e inspiração
para muitos.
Nossos fotógrafos abrilhantam o quadro “Pelas Lentes da Sampa”, no
qual nos trazem lindas imagens de seus mais variados trabalhos.
Os gigantes Ernesto Teixeira e Royce do Cavaco juntos contabilizam
75 anos de vivência no carnaval, nos proporcionam uma aula e trocas
de experiências inenarráveis.
Os diretores de harmonia da Colorado do Brás mostram que estão
sempre atentos nos ensaios nas quadras, aos detalhes das fantasias,
alegorias, até cumprir o tempo do desfile na avenida.
A coluna “Memórias” traz um patente alta do nosso samba: Lagrila é
considerado o Mestre dos Mestres é o único decacampeão consecutivo como Mestre de Bateria.
Encerramos a edição do mês das crianças, com um roteiro muito legal
dando dicas para as mamães e papais proporcionarem momentos de
alegria e cultura para seus filhos.
Estamos Juntos! Saúde e paz para todos.
Viva a cultura popular! Viva o carnaval!
Boa leitura.
Eduardo de Paula
Fundador Presidente
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Em Romaria a casa da Senhora de Nossa Aparecida.
Promessa cumprida, pedido de vida, fé foi atendida.
Luz em cera no crescer agradecimento por Luciana.
Missão dada sem saber porque e muito a fazer.
Em compromisso Maior em Tom de falar, cantar e sorrir do poeta que diz, amar a liberdade.
“É Coisa de Preto “. Clamar em Tom Maior assim para todos ouvir.
Eduardo de Paula
Foto: Ismael Toledo

Luciana Silva

“Eu quero, eu posso, eu consigo” este lema
fez com que a presidente criasse uma nova
identidade para a agremiação
A representatividade da mulher em altos cargos vem
aumentando ao longo dos anos, no carnaval de São
Paulo mesmo com um número maior de homens à
frente das agremiações, as mulheres que ocupam o
cargo de presidência são empoderadas, guerreiras e
batalham para colocarem suas escolas de samba na
avenida.
Luciana Silva, ocupa o cargo há 9 anos, desde o falecimento do seu irmão Marko Antônio no ano de 2011.
Sua história no samba começou através dele, um garoto apaixonado pelo samba que acabou transmitindo
todo o seu amor pela Tom Maior para a sua família.
Quando o jovem Markinhos completou 14 anos, decidiu que iria desfilar na Tom, pois a escola era próxima de sua casa, mas sua família foi contra. Mesmo
assim ele foi e se deslumbrou de uma maneira surreal
pelo carnaval, já queria virar diretor de ala e ajudar a
escola, no ano seguinte os pais viram que o filho tinha
vocação para aquilo, acabaram cedendo e foram juntos conhecer de perto o que tanto o encantava.
Dois anos depois já estava assumindo praticamente
como presidente, em um ano que a escola caiu e muitos perderam o interesse. O adolescente apaixonado
era menor e não podia assumir oficialmente como
presidente, mas virou diretor geral da escola e a dona
Amélia assumiu como presidente até ele completar
maior idade.
“A sede da escola já chegou a ser na casa dos meus
pais, ele tinha uma paixão, com certeza ele nasceu
para essa missão e fez com que a Tom Maior se tornasse parte de nossas vidas”, diz Luciana.
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texto Fabi Faria
fotos Ismael Toledo
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Luciana, única mulher em uma família de 4 irmãos, nasceu de uma promessa que sua mãe fez para Nossa Senhora
de Aparecida para ter uma menina, até os 15 anos de idade
frequentava a Basílica na cidade de Aparecida do Norte fielmente todo ano levando uma vela do seu tamanho para pagar
a promessa de sua matriarca. Era muito pequena quando o
irmão levou a família toda para a agremiação, fez parte da ala
das crianças, foi corte mirim aos 7 anos de idade, comissão
de frente, porta-bandeira, desfilou grávida, passando por
praticamente todos os departamentos da escola, uma dedicação de vida dentro da Tom Maior. A frase que te define é
“Eu quero, eu posso, eu consigo”. Se considera uma pessoa
batalhadora, teimosa, perseverante, observadora e muito autocrítica, pois se cobra muito.
O ano de 2011 foi triste não somente para a comunidade vermelha e amarela, mas para todos que conviviam com ele, jamais imaginaram perder precocemente com 44 anos, o líder,
o garoto que conseguiu através de seus sonhos levar uma
agremiação para o grupo de elite do carnaval de São Paulo.
Na época do ocorrido Luciana era diretora financeira, quando Markos ficou doente, passou as responsabilidades para
ela, mas achava que iria se recuperar até o final do ano, mas
infelizmente isso não aconteceu e no mês de maio ele faleceu.
“Para as pessoas ele era o presidente, mas para mim além do
cargo que ele ocupava ele era meu irmão, quem cuidava de
mim quando meus pais trabalhavam, quem ia nas minhas
reuniões de escola e cobrava notas, quem almoçava comigo
aos domingos e era padrinho do meu filho, tínhamos uma
ligação muito forte.”
A Tom Maior já estava preparando o carnaval de 2012 quando passou por esse baque, o vice-presidente não quis assumir
a presidência, todos sabiam que a vontade de Marko Antônio
era que a irmã companheira desde a infância cuidasse de sua
menina dos olhos caso ele viesse a faltar.
“A tom maior era como se fosse uma filha dele, ele pediu para
eu cuidar e não tive como negar”.
O planejamento do próximo carnaval não foi difícil para Luciana, pois como sempre participou ativamente já conhecia
todo o processo. Para ela a maior dificuldade foi sair dos bastidores e virar uma figura pública como era seu irmão, relata
“Nunca fiz questão de aparecer, ficava nos bastidores, mudar
o personagem foi muito difícil”.
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Mesmo vivendo sua vida toda dentro da Tom Maior, Luciana Silva têm alguns carnavais que marcou sua trajetória. O
ano de 2008 a escola ficou em 5º lugar, mesmo não sendo
campeã considera uma vitória pois a comunidade sofreu
muito para colocar este carnaval na avenida, achando que
tudo daria errado, mas mesmo assim conquistaram uma
boa colocação no campeonato. O seu primeiro carnaval na
avenida como presidente também foi emocionante “Entrei
chorando na avenida pela perda do meu irmão, mas conseguimos fazer uma linda homenagem para ele”. Considera
também o carnaval de 2018 muito gratificante no qual conquistou o 4º lugar, mas o de 2012 inesquecível.
Luciana diz que desde 2015 com o rebaixamento da escola, tiveram um amadurecimento e ela juntamente com sua
diretoria fizeram uma reestruturação buscando o mesmo
objetivo, com o pensamento de “abrir mão” de vaidades em
prol da agremiação. A partir daquele momento houve um
renascimento, relata.
“Fiz uma autoanalise no período de 2 meses pós-carnaval,
para saber identificar meus erros. Eu assumi a escola de supetão, eu não tinha tido tempo de parar, pensar e fazer uma
análise. Até então eu tinha vindo na sequência do trabalho
do Marko, naquele momento eu me desvinculei e disse: “Eu
não sou o Marko”, pois as pessoas tinham uma expectativa
que eu fosse uma versão dele. Então pensei: eu vou criar
uma nova identidade, a escola é da Luciana agora”.
Quando questionada sobre exercer um cargo de chefia em
sua maioria masculina, a presidente diz: “Eu venho de um
universo masculino, eu nasci em uma casa com quatro
irmãos, tive que brigar pelo meu espaço desde que nasci
praticamente. Depois trabalhei em um ramo masculino
de concessionárias de veículos, um universo na época extremamente masculino, eram sessenta vendedores e apenas
três mulheres.”
A comunidade aceitou muito bem Luciana como presidente, ela acredita que o fato de ter crescido na escola facilitou
o processo, pois era um ambiente familiar e ser mulher não
diferenciou em nada. Para ela não era mais novidade ter
mulheres no cargo, uma vez que em São Paulo na época já
tinham duas presidentes de grandes agremiações, Angelina
(Rosas de Ouro) e Solange (Mocidade Alegre), que já estavam fazendo história e tinham sido campeãs do carnaval.
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Ela diz que com ela nunca aconteceu preconceito, mas sim
um “pré-conceito”, porque acredita que as pessoas idealizam estereótipos de uma presidente, é algo que diz não ter.
“Tem dias que eu estou de cabelo preso, tem dias que estou
de cabelo solto, com maquiagem outros dias sem. As vezes
as pessoas se surpreendem quando me conhecem e falam:
Você que é a Luciana?” (risos)
Para assumir a responsabilidade que exerce no carnaval
teve que abdicar de ser diretora regional na área de vendas,
hoje apenas faz consultorias. Foi inviável para ela conciliar
as funções de dona de casa, presidente e ainda ter um trabalho fixo, diz: “Para ser presidente não tem horário, é de
segunda a segunda. As vezes recebo mensagens e ligações
às 02:00 da manhã em outras às 5:00.”
Sobre o carnaval de São Paulo, relata que a partir do momento que a festividade na terra da garoa começou a parar
de se espelhar na da cidade maravilhosa, virou “o carnaval”,
pois começou a ter sua identidade e tomou outra proporção.
Diz que só é uma pena que os paulistanos só percebam que
é carnaval depois que passa o Ano Novo. Porque acredita
que se houvesse uma conscientização coletiva de que o carnaval é arte e cultura, pois as agremiações são ambientes
familiares e podem ser frequentadas o ano todo.

Tom Maior 2020

A presidente nega que o nome do enredo “É coisa de preto”
tenha surgido a partir da frase dita pelo jornalista William
Waack, diz: “Ele usou uma frase que escuto desde criança,
tudo que é ruim é considerado coisa de preto”.
A proposta do enredo foi ideia do diretor de carnaval, a escola tinha possibilidade de enredos comerciais, mas desde
2009, segunda ela, a comunidade pedia um enredo com
uma temática voltada para o negro, mas entendia que precisavam vir com um recorte diferente.
“Quando ele me mandou e eu comecei a ler a proposta do
enredo, tive a certeza que não tinha a possibilidade de fazer
um enredo comercial, pois esse tema é muito atual.
Por mais que uns falem que enredo sobre negro é batido,
negro é nossa história, negro é Brasil, e sim temos que falar.
Eu sempre associei coisas pretas há algo bom, como café, o
pretinho básico entre outras coisas. Trouxemos essa frase
para desmistificar que “coisa de preto” é algo ruim, pois o
preto é maravilhoso!”
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Ela conta que foi um consciente coletivo,
todos começaram a imaginar a mesma
coisa referente ao enredo, a comunidade
abraçou e ficou feliz. Diz que a escola
dará outro sentido para a temática e que
o enredo vem para exaltar a raça, não é
um enredo que mostrará o negro vindo
da África, mas sim mostrará um lado
oculto da história, que poucos sabem.
Para Luciana, o carnaval precisa mostrar
e dar possibilidade para pessoas que não
tem acesso a saberem um pouco mais de
história. A escola levará para o Anhembi vários personagens: Maria Firmina,
Machado de Assis, Chiquinha Gonzaga,
Ruth de Souza, entre muitos outros que
fizeram história.
A Tom Maior no próximo carnaval vai
exaltar o negro, mostrando que ele não
é só samba, carnaval e futebol. A ideia é
mostrar que todos têm possibilidades de
vencer, independente da cor de sua pele.
“Se você tem a pele mais clara consegue
outras possibilidades, do que uma pessoa
de pele escura por exemplo. Nós sabemos que esse preconceito existe, ele é velado, mas existe e não podemos fechar os
olhos para isso. Nosso enredo mostrará
também alguns negros que fizeram
história, mas foram clareados e muitos
não sabem, porque a sociedade mascarou. Precisamos dar mais educação para
o povo brasileiro, assim melhor ele vota,
melhor ele se posiciona e luta pelos seus
direitos. As pessoas vão se emocionar e
se identificar com o nosso desfile, a nossa proposta é mostrar a vitória do negro,
conquistada com muito suor”. Finaliza a
presidente.
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Comissão de Frente dos
Gaviões da Fiel será mista
e já ensaia a todo vapor

Edgar Júnior fala sobre sua trajetória no carnaval,
a polêmica que enfrentou em 2019 e os projetos
para o próximo carnaval
texto Ubiratan Miranda

fotos Ismael Toledo

Todo desfile começa com a performance da Comissão de
Frente. A ala é composta por entre 10 e 15 bailarinos ou
membros da escola, que são os responsáveis por apresentar
a agremiação aos espectadores e aos jurados. Antigamente,
as Comissões de Frente eram formadas por membros da
velha guarda das escolas, que carregavam bastões, como se
estivessem protegendo a agremiação.
Ao longo dos anos, as escolas passaram a investir em artistas plásticos, coreógrafos e bailarinos profissionais para
enriquecer a apresentação. Além da função de empolgar a
plateia, a ala é avaliada como um dos quesitos em julgamento.
A Revista Sampa Carnaval e Turismo conversou com Edgar Júnior, 33 anos, coreógrafo da Comissão de Frente da
escola de samba Gaviões da Fiel desde 2017, que falou da
sua trajetória no carnaval de São Paulo. Nascido e criado na
zona norte da cidade, ele entrou para o mundo do samba
em 1999, mas sua família já fazia parte da escola de samba
Camisa Verde e Branco.
Neste ano ele saiu com apoio de destaques e no ano seguinte foi convidado para participar da Comissão de Frente da
escola da Barra Funda, onde desfilou por dez anos e a partir
de 2013 passou a ser o seu coreógrafo por cinco anos.
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“Nestes cinco anos os resultados foram satisfatórios. Foram três anos com notas máximas e em dois anos perdemos alguns décimos por conta de acabamento das fantasias”, disse.
Em 2017 Edgar Júnior foi convidado para comandar
a Comissão de Frente dos Gaviões da Fiel. E o grande
destaque desta comissão foi a polêmica provocada no carnaval de 2019, onde contava com representações do diabo
e de Jesus Cristo, que simulavam uma batalha em que o
primeiro parecia ganhar.
Após a repercussão, a escola publicou em suas redes sociais fotos de outro momento do desfile em que Jesus sai
vencedor da disputa, com os dizeres ‘Jesus venceu o mal’.
“Nós queríamos mexer com a fé de cada um, mas não
gostaríamos de zombar com a fé de ninguém. Algumas
pessoas pegaram só uma imagem, não viram o contexto
todo da coreografia que no final Jesus vence”, completou
o coreógrafo.
Após o desfile a Frente Parlamentar Evangélica da Câmara dos Deputados divulgou nota manifestando “profunda indignação e repúdio ao espetáculo”. Até uma notícia
falsa foi plantada nas redes sociais anunciando a morte
do componente da Comissão de Frente que interpretou
o diabo.
Sobre trabalhar com os carnavalescos Paulo Barros e Paulo Menezes, que assinam pela primeira vez um desfile no
carnaval paulista, o coreógrafo disse que está sendo super
tranquilo e já tiveram alguns encontros para definir que
linha vão seguir.
“Eu tive mais contato com o Paulo Barros, que cuida desta parte, e a novidade é que a comissão para o próximo
carnaval será mista. Nós já temos as mulheres ensaiando
com o elenco masculino dos anos anteriores”, afirmou.
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A escola de samba Gaviões da Fiel terá
como tema em 2020 o Amor: “Um não sei
que, que nasce não sei onde, vem não sei
como e explode não sei porquê”, que vai
falar de casos de amor sem fim, que arrebatam e arrastam multidões, loucas paixões eternizadas pela história, sonhos de
liberdade que uniram homens e mulheres
na luta por seus ideais e amigos ou amantes que enfrentaram qualquer perigo para
viverem lado a lado de quem gostavam. O
samba campeão tem a parceria de Rafael
Falanga, Luciano Rosa, Biro-Biro, Portugal e William Tadeu.
A agremiação será a terceira a passar no
sambódromo no segundo dia de desfiles,
sábado, 21 de fevereiro. “A escola está num
bom dia e num bom horário. A arquibancada já vai estar fervendo e nós vamos
chegar lá e ferver mais ainda. Quem está
em casa vai estar acordado e quem estiver na avenida vai estar com muito animo
para poder brincar e cantar”. Finalizou o
coreógrafo que garantiu que também vai
assistir o desfile do grupo de acesso.
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Jorge Freitas:
O Mago de Nova Friburgo

O carnavalesco começou a dar seus primeiros
passos no carnaval na pequena cidade no interior
do Rio de Janeiro
texto Fabi Faria

fotos Ismael Toledo

Quando o assunto é carnavalesco, com certeza Jorge Marcos Freitas é uma referência no carnaval de São Paulo. Seu
jeito “ousado” de trabalhar, revolucionou a festividade na
cidade no início dos anos 2000, virando inspiração para
muitos profissionais e agremiações. Época em que carnaval de São Paulo só fazia a frente das alegorias, ele inovou,
trazendo carros alegóricos tridimensionais.
Nascido em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, quando tinha
8 anos de idade acompanhava seu pai nos carnavais de
rua. Segundo Jorge, o carnaval da cidade era muito forte
e ao participar anualmente com a família, começou a se
encantar pela folia. Friburgo também tinha escolas de
samba, era considerado o melhor carnaval na época depois da capital, ele nasceu em um bairro onde as pessoas
gostavam realmente de carnaval.
Sua paixão quando adolescente era o vôlei, foi atleta federado, representou o estado do Rio por diversas vezes.
Através do esporte, ainda no colégio se tornou regente da
banda mais famosa de sua cidade, no qual se tonou músico e começou a se cativar pela arte. Quando tinha 17 anos,
foi convidado para reger uma banda de crianças carentes
em uma cidade a 50 km de onde morava. Neste mesmo
distrito existia um bloco de carnaval, no mês de outubro
eles não tinham um mestre de bateria. Ele recebeu o convite para ocupar o cargo, diz:
“Eu falei que não entendia nada sobre ser mestre, mas
como era músico topei! Foi um desafio, não tinham nem
componentes, tive que levar meus alunos da banda. Mas
no final foi o maior sucesso, tiramos nota máxima, levei
danças para o bloco, era algo diferente do que estavam
acostumados”.
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No ano seguinte recebeu o convite para ser carnavalesco
do bloco, nem imaginava como era desenvolver um carnaval, mas sempre gostou de desenhar e mais uma vez
topou outro desafio. O tema foi sobre o circo, mesmo
sendo um jovem inexperiente foi campeão.
O bloco virou escola de samba, Jorge começou a fazer
compras na capital do Rio de Janeiro. Na ocasião não existiam desenvolvimento de pilotos de fantasia como hoje
em dia. Mas como sempre foi detalhista levou uma gola
de fantasia para ver o material apropriado, a proprietária
da loja era diretora da Beija-Flor e começou a observar
o trabalho detalhista do jovem. Foi quando ela o indicou
para ser carnavalesco do acesso B pelo Arranco do Engenho de Dentro, onde foi campeão em 1996. Já em 1997
foi convidado para trabalhar na Vila Isabel, com uma
ascensão rápida já estava no grupo de elite do carnaval
carioca, permanecendo na agremiação até 1999.
O ano era 2000, a partir daí sua vida tomaria novos rumos com a vinda para São Paulo assinando o carnaval
pelos Gaviões da Fiel, no qual se consagrou bicampeão
no grupo especial nos anos de 2002 e 2003. Ainda em
2003 fez Vila Isabel no grupo de acesso do Rio e Unidos
da Saudade em Nova Friburgo.
Em 2004, recebeu o convite para assinar o carnaval de
sua escola do coração carioca, Portela, no qual fez um
carnaval que considera um dos mais marcantes de sua
vida com o enredo “Lendas e Mistérios da Amazônia”.
No mesmo ano os Gaviões da Fiel sofreram uma fatalidade que levou a agremiação para o acesso, em 2005 Jorge
volta para São Paulo e vence o campeonato do grupo de
acesso, permanecendo na agremiação até 2007 ano que
assinou também a Pérola Negra.
No de 2008, o carnavalesco foi para a Sociedade Rosas
de Ouro, no qual permaneceu até 2015 conquistando um
campeonato e três vices. Diz que uma das razões pelo
qual saiu da escola da Freguesia do Ó, foi pelo fato de ouvir de algumas pessoas que o seu estilo já estava cansando. Decidiu sair, pois achou que estava em uma na zona
de conforto e queria ser desafiado.
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Foi quando em 2016 assinou com a Império de Casa
Verde, no primeiro ano foi campeão, permanecendo
na agremiação até 2018. No carnaval deste ano foi para
a Mancha Verde, onde mais uma vez estreou sendo
campeão. Jorge Freitas já tem 27 anos como carnavalesco
e ao longo de sua carreira, tem 16 campeonatos conquistados.
O profissional é reconhecido por ser um líder nato e
fidelizar as comunidades por onde passa, fazendo um
trabalho praticamente emendando um carnaval ao outro. Jorge gosta de estar com o povo, de fazer grandiosos
lançamentos de enredo com seus componentes, relembra:
“Comecei a fazer alas coreografadas para trazer a comunidade da Rosas de Ouro novamente, com isso os
componentes se motivaram, se sentiram importantes e
aprenderam a se situar na avenida. No carnaval de 2014,
se eles não estivessem preparados não entrariam na
avenida após tomarem uma forte chuva de granizo na
concentração.”
Para Jorge, o carinho com a comunidade é fundamental,
o componente tem que ser bem tratado e se sentir feliz.
Diz que estamos em um momento em que o carnaval de
rua cresceu, não tem mais espaço para regras arcaicas
que vão punir componentes e o tratamento faz toda a
diferença.
“Carnaval é uma festa coletiva, não tem que ser bom só
para mim, mas para todos. As pessoas me chamam para
trabalhar nas escolas também pelo contato com a comunidade, pois sentem falta de carinho afetivo. A excelência
ninguém faz sozinho, dependemos de um todo”.
Se define como uma pessoa simples, não demagogo, que
gosta de buscar o máximo das pessoas, sempre muito sincero. As pessoas veem o Jorge Freitas sempre com muito
entusiasmo e comprometimento. Paternalista, sente que
os componentes são seus filhos, diz que Deus lhe dá uma
luz, para que seja um instrumento para levar mensagens
que seus componentes irão absorver não somente para o
carnaval, mas no dia a dia.
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Jorge há 5 anos faz parte da comissão técnica da Liga, diz
que o carnaval paulistano ganhou uma visibilidade que
antes não existia. Para ele São Paulo está rumo ao maior
carnaval do Brasil, muitos não querem enxergar, mas diz
que vai brigar muito por isso. “O carnaval de São Paulo é
tudo pra mim”.
Sobre ter conquistado o campeonato em 2019 ele diz
que a Mancha Verde já tinha uma comunidade, e uma
disciplina que o presidente Paulo Serdan zela muito.
Começou a ensaiar em março do ano passado e acredita
que isso faz toda a diferença, pois a probabilidade de ter
erros é muito menor. A Mancha já tinha uma ideia de enredo, pois uma das características da escola é fazer enredos reflexivos em que as pessoas se identifiquem. Para ele
o carnaval 2019 foi fantástico, pois nunca tinha feito um
carnaval totalmente afro, considera marcante enquanto
pessoa e profissional.
Sobre a polêmica do buraco aberto na avenida este ano
pela escola ele diz: “Ninguém ganha ponto, perde ponto
quem errar menos, para isso tem que se preparar para
um antes, um durante e fazer um desfile impecável, pois
tem quesitos que são só de avenida. O buraco que abriu
na avenida foi do primeiro casal, foi proposital, no qual
não existe uma delimitação, se alguém fala que tem é
mentira! Acho que os meios de comunicação antes de
opinarem sobre algo têm que entender o critério do julgamento primeiro.”
Já a outra polêmica sobre o patrocinador da escola ele
relata: “O dinheiro do patrocínio não foi só investido no
desfile, tivemos ensaios com a comunidade, churrascos,
etc. Pior se as pessoas falassem que nós estávamos com
patrocínio e chegasse no dia desfile a escola apresentasse
um carnaval ruim, e não foi o que aconteceu, o dinheiro
foi investido! Mas as pessoas querem saber do montante.”
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Mancha 2020
Para o carnaval do ano que vem, a escola trará como enredo “Pai! Perdoai, eles não sabem o que fazem”. Jorge diz
que não é um enredo religioso, mas tudo que Jesus passou em sua época os homens fazem a mesma coisa nos
dias atuais com seus próximos. “Hoje nós traímos por
mesquinharia, ganancia, dinheiro, luxuria, entre outras
coisas que fazem com que as pessoas sejam traiçoeiras
com o familiar, com o amigo.”
Irá citar também algumas situações que levaram as sociedades a morte, como a inquisição, o racismo, a intolerância e o feminicídio. Diz “Muitas coisas estão ao nosso lado e as pessoas estão tampando os olhos para não
enxergar”.
A escola terá uma ala chamada “natureza morta”, será
uma crítica aos incêndios nas florestas, no qual o carnavalesco acredita que hoje até não podemos sentir em um
grau maior esses efeitos, mas nossos filhos e as futuras
gerações sentirão os impactos causados pelo homem.
Segundo Jorge, quem assistir ao desfile da Mancha Verde,
sairá com diversos questionamentos e vão se sentir parte
se perguntando: Será que eu não estou colaborando para
que isso aconteça? Estou agindo certo? Ou errado?
No lançamento do enredo participaram 521 pessoas,
ou seja, 20% da escola já estava engajada em maio, depois dessa festa grandiosa o samba-enredo fez com que
a temática fosse ainda mais aceita pela comunidade.
“Nosso samba é uma oração festiva para que as pessoas
mudem os seus sentimentos”.
As pessoas podem esperar do desfile da Mancha Verde,
mais um carnaval grandioso em qualidade, para ele será
um grande espetáculo, pois a escola está muito preparada, em setembro 70% da agremiação já estava definida.
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Pelas
Lentes da
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E os Deuses do Egito nos emprestaram sua
mais bela Deusa para nos encantar com sua
Fé, Beleza e Cultura neste Carnaval ;)
			

Elson Santos

“ O contraste de uma Metrópole “. Aonde
começa e aonde termina?
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Ismael Toledo

Fotografar para mim é um estilo de vida,
uma terapia e uma profissão. Nas horas
livres saio pela cidade de São Paulo e busco
composições novas que desafiam a minha
própria criatividade. Respiro Fotografia!
			

Leandro Deccó
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Depois de muita chuva, natureza confusa
Brota ela, Rubro rosa, Do jardim a flor mais
bela. Das estações a mais amena, colorida
como a vida Chega ela, toda florida, nossa
linda Primavera.
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Dayse Pacífico

Respeite quem pode chegar
onde a gente chegou
Os gigantes Ernesto Teixeira e Royce do
Cavaco juntos contabilizam 75 anos de
vivência no carnaval
texto Fabi Faria

fotos Henrique Barbosa

O dia do encontro com os mitos do carnaval de São Paulo, causou muita ansiedade na equipe da Revista Sampa, afinal, não é todo dia que conseguimos juntar duas
personalidades tão importantes na história do samba
paulistano. Logo de início percebemos que ambos intérpretes, amigos de longa data, estavam felizes em estarem
ali contando suas trajetórias. Havia muita sintonia entre
eles, em vários momentos começavam a puxar sambas
memoráveis, o que emocionou todos os presentes. Quanta honra tivemos em ouvir por horas eles contarem suas
histórias e cantarem com suas vozes marcantes para nós,
este dia se eternizará em nossas memórias para sempre.

Ernesto Teixeira
O intérprete dos Gaviões da Fiel é o mais antigo de São
Paulo a permanecer na mesma agremiação, já são 36
anos de dedicação e amor. Chegou nos Gaviões com 13
anos de idade por ser corinthiano roxo, começou desfilando no bloco, depois foi tocar na bateria. Por cantar
nas caravanas dos jogos do Corinthians começou a ser
observado, e foi convidado a fazer parte do time de canto. Em 1984 o até então bloco não tinha interprete fixo,
a diretoria então pediu para o jovem de 20 anos ser o
puxador oficial. Foi quando pela primeira vez 1985 ainda
na Avenida Tiradentes, iniciou sua carreira e não parou
nunca mais. Mesmo sabendo que tinha uma veia artística aflorada nunca imaginou ser cantor.
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Em 1987 foi chamado para defender um samba na X9
Paulistana, foi onde conheceu Royce do Cavaco e foi
convidado por ele para sair cantando pela Rosas de Ouro
em 1988. “Mesmo já cantando eu tive esse orgulho de ser
descoberto pelo Royce”. Mas no ano seguinte os Gaviões
da Fiel viraram agremiação, mesmo com uma proposta
tentadora feita pelo presidente Eduardo Basílio, ele negou a continuar pelo seu amor pelos Gaviões.
Para quem não sabe, Ernesto abdica de um salário como
intérprete, sempre por opção, já chegou a ser proposto
para que ele recebesse um salário, mas diz que nunca
aceitou, prefere deixar esse dinheiro para a escola. Além
de ser o puxador oficial, ele é jornalista e radialista, diz
que prefere viver através de sua profissão. Informa que
tem muito respeito por quem muda de agremiação e recebe por isso, pois é um trabalho digno e tem que ser
remunerado.
Relembra que no ano de 1977 quando o Corinthians estava muito tempo sem títulos, chegou a falar com Deus
“Tira a minha vida, mas dá um título para o Corinthians,
para eu ver esse povo feliz”. Emocionado e com a fala embargada diz “O corinthiano é isso”.
Em 2006 quando a agremiação estava no grupo de acesso, ele recebeu outra proposta interessante financeiramente, mas negou novamente e diz: “É na diversidade e
com problemas onde mostramos quem carrega o pavilhão e tem amor no coração”.
Carnavais que considera marcantes em sua vida, o de
1985 na Avenida Tiradentes, diz que o cavaco não chegou e teve que ir no gogo tirando o tom de cabeça. O
primeiro desfile no Anhembi em 1991 a escola estava no
grupo 1, o pneu do abre-alas furou, mas conseguiram
arrumar a tempo e a agremiação foi campeão, subindo
para o grupo especial.
Já em 1995 avalia que o samba dos Gaviões ajudou a
transformar o carnaval de São Paulo, todo mundo canta
até hoje “Coisa boa para sempre”. Em 1999 o samba era
dele, Gaviões e Vai-Vai foram campeãs, só que no quesito
letra do samba os Gaviões teria sido campeão sozinho.
Mas a época era outra, um acordo entre os presidentes
de ambas agremiações, fez com que todos ficassem satisfeitos, diz “Falaram é tudo preto e branco, todo mundo é
irmão, somos campeões”.
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O ano 2002 com o enredo “Xeque-Mate” também considera marcante, mas 2004 diz que a escola tinha tudo
para ser tricampeã, mas uma fatalidade com um carro
alegórico a levou ao rebaixamento. Relembra “Tivemos
que ser fortes e ir até o final”.
Quando questionado sobre a origem da agremiação ser
de torcida ele diz:
“Quando os Gaviões era bloco vários componentes de
todas as escolas vinham desfilar. Mas quando se transformou em agremiação, aí cada um foi para a escola de
samba que tinha um carinho especial. Em 1995 com a
nossa vitória falaram que não éramos escola de samba,
realmente somos uma torcida, que têm uma escola de
samba.”
Ernesto ainda completa dizendo que boa parte das escolas nasceram oriundas do futebol de várzea, diz que
samba e futebol têm tudo a ver. E o fato de ser torcida
organizada não te faz melhor ou pior do que as outras é
mais um detalhe. Acredita que hoje todo mundo superou
isso, ganha quem faz um bom trabalho e apresenta corretamente na avenida.

Royce do Cavaco

Seguindo a linha que o Ernesto relatou, Royce que completará 39 anos de carnaval, diz que futebol e samba
sempre foram duas artes coladas. No ano de 1976 acompanhou os irmãos no futebol de várzea, jogava também,
mas sua veia musical já era evidente e gostava mesmo
de cuidar do samba da beira de campo, era só falar em
instrumento ele estava lá.
Sempre morou na região da Freguesia do Ó, era louco
para ir na quadra da Rosas de Ouro, quando ainda era
na Brasilândia. Seus pais não deixavam, por conta da
criminalidade no bairro e pelo fato de ser muito jovem.
A primeira quadra que visitou na vida foi a Mocidade
Alegre no ano de 1978 através dos amigos de várzea, e
ficou encantado, mas sempre apaixonado e com o sonho
de conhecer a Rosas de Ouro.
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Quando a quadra mudou para a ponte da Freguesia do
ó, foi quando começou a frequentar no de 1979. Sempre
com seu cavaquinho embaixo do braço, até que em um
certo dia o segundo mestre-sala na época o apresentou
para o senhor Eduardo Basílio.
Relembra que começou a intensificar seus estudos para
aprender a tocar cavaquinho, pegando os vinis de sambas da época, tão jovem, já era uma enciclopédia do carnaval, sabia tudo, tanto sobre o carnaval de São Paulo
como o do Rio de Janeiro.
“Não tinha estrutura de time musical como existe hoje,
o intérprete era o Tunicão, com ele Jeová, Zé do Samba, Edson Biscoito e Paulinho Madrugada. As vezes não
tinha nenhum para cantar, aí começaram a perceber que
eu sabia cantar e tocar, comecei então a subir no palco
com o pedestal e meu cavaco, segurando o samba das
22:00 às 04:00.”
Paralelamente ao carnaval começou a tocar na noite
com o grupo “Balancê” aos 17 anos de idade. No ano
1982 com seu grupo de samba foram compositores do
samba-enredo da Rosas de Ouro que tinha como tema
“Ainá no reino de Baobá”.
Paulinho madrugada o convidou para concorrer
no mesmo ano com um samba-enredo na Águia de
Ouro, venceram, e ele puxou o samba na avenida na
agremiação da Pompeia, foi sua primeira experiência
como intérprete. Em 1983 Tunicão já estava um pouco ausente da Rosas de Ouro, já com uma certa idade
e se mudando para Campinas ele parou de frequentar
a escola. Foi quando a ala de compositores e os harmonias, questionaram o presidente Basílio sobre quem iria
cantar o samba para o próximo ano. E ele disse: “Aquele
rapaz lá, Royce vai cantar o samba, se virem e preparem
ele para isso.” Royce diz que nessa hora quase passou
mal de tanta emoção.
Em 1983 com o samba de Zeca da Casa Verde com o
tema “Nostalgia”, Royce estreou como puxador oficial
da Rosas de Ouro, realizando um sonho de infância.
Quando começou a ganhar notoriedade no carnaval
começaram a surgir pedidos e convites informais para
outras agremiações, mas ele negou pela forte ligação
que tinha com a Rosas, tendo sua primeira passagem na
agremiação por 15 anos.
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Somente após o carnaval 1994, o “Sabiá da Roseira” decidiu
voar e explorar novos caminhos, aceitando o convite para
ir para a X9 Paulistana, onde ficou por alguns anos. Depois
teve breves passagens pelas escolas Nenê de Vila Matilde,
Tom Maior, Pérola Negra, Morro da Casa Verde e a carioca
Império Serrano. Em 2012 voltou para a X9, ficando até
2016, quando recebeu o convite para voltar para a Rosas
de Ouro.
“Foi uma emoção muito grande, eu sempre tive certeza que
voltaria ou encerraria minha carreira na Rosas, foi uma
surpresa quando recebi o convite. Esse retorno foi oportuno para matar minha saudade de uma série de coisas, resgatar a minha origem, rever meus amigos. Tenho saudade
de ser campeão pela Rosas de Ouro e quero batalhar muito
para isso.”

“Bate Bola”

Qual é a frase que define melhor vocês?
Royce: Depois de muitas coisas que passei com quase 58
anos de idade, vivi e superei muita coisa! Os melhores da
minha vida estão por vir, eu achava que já tinha vivido
tudo de bom e de ruim, eu acho que coisas amargas ainda
vou viver e coisas muito bacanas também. Mas o melhor da
minha vida e glória estão por vir!
Ernesto: Sou Gavião eternamente!
Vocês acham que hoje é melhor fase de suas carreiras?
Ernesto: Estou passando pelo melhor momento da minha
carreira. Eu sempre espero o hoje melhor que ontem. Estamos estruturando melhor a ala musical dos Gaviões.
Royce: Eu passei vários momentos de me conhecer melhor,
tenho muito orgulho do momento que estou passando, já
passei uma fase muito difícil, curei um câncer em pleno
carnaval, mas também fui campeão do carnaval. Vivenciei
títulos, derrotas doloridas tanto na carreira artística como
no carnaval. Eu sempre procuro tirar o melhor de tudo, das
coisas boas e ruins. Eu tenho muito orgulho desse momento que tenho vivido, voltei em período difícil para a Rosas
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de Ouro a escola estava se reestruturando. Há um ano e meio
sofri lesões nas cordas vocais, algumas pessoas compreenderam outras não, ao mesmo tempo que fui apedrejado fui incentivado, mas agradeço todas as pessoas, tanto as que incentivaram, como as que apedrejaram. Você bate 40 pênaltis, faz 39
gols, mas o que você erra tem um peso maior que os acertos.
Vocês já pensaram em desistir de cantar?
Ernesto: Nem tudo é glamour, por mais que você faça ou se
dedique, sempre tem alguém que não goste. A própria inveja ou vaidade, pois quando você assume uma posição de
destaque que muitos gostariam de ocupar, temos que aprender a conviver com isso. Filtrar, se blindar, e trazer para o lado
positivo. Cada ano é uma emoção diferente quando piso na
avenida. Eu estou 36 anos com essa mesma emoção e não penso em parar. Há 3 anos eu entrei para concorrer a vida política.
Muitos acharam que eu iria parar, mas jamais pensei em parar
e sim conciliar. Acho que tudo que você faz na vida tem que
ter uma motivação. A minha é ser o puxador a mais tempo na
mesma escola. Você tem que sentir a música, não é cantar por
cantar. É uma missão! Como se fossemos um instrumento que
leva motivação e acalanto para as pessoas. Que é muito mais
feito com alma do que com a técnica, é isso que nos diferencia
e nos permitiu chegar nessa longevidade, tenho certeza que eu
e o Royce ainda vamos muito mais tempo.
Royce: O que vai me tirar da avenida é só uma cama de hospital ou a morte, eu penso em lutar, mas desistir jamais. O
carnaval é apaixonante, tem muita coisa negativa e positiva,
as vitórias e derrotas. O riso e o pranto, mas é sempre apaixonante!
Para encerrar como vocês definem o carnaval?
Ernesto: Carnaval é uma escola de vida! Pretendo continuar
até o dia que não tiver mais voz ou morrer.
Royce: É um universo apaixonante, quem está de fora não imagina o quanto é cheio de emoções. Quem quiser colaborar
com o carnaval de São Paulo, quem quiser conhecer e desfilar
em alguma escola de samba, tem que ter consciência que é
cultura, lazer e profissão que gera milhares de empregos. É um
campo que deveria ser melhor usado pelo governo, temos que
ser vistos de uma maneira diferenciada.
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Tudo em perfeita harmonia!
Dos ensaios nas quadras, aos detalhes das
fantasias, alegorias, até cumprir o tempo
do desfile na avenida, diretores de harmonia têm a escola entregue nas mãos com a
missão de garantirem andamento e evolução
impecáveis para alcançar o título.
texto Mônica Silva
fotos Leandro Deccó

Sabe quando a gente sonha que tudo esteja em ‘perfeita harmonia’
em uma situação para ficarmos tranquilos? Pois bem, em uma escola de samba, também é assim. Para que tudo fique bem, todos são
amparados por verdadeiros ‘maestros da passarela’, os diretores de
harmonia!
Nos dicionários, o significado da palavra harmonizar também está
atrelado ao cenário musical: combinar uma melodia com as outras
partes ou com uma série de acordes. Logo, se uma escola de samba
não vai bem na avenida, a harmonia responde! O departamento dita
orientações e condução do andamento para que os componentes atinjam a meta em todos os quesitos.
Na Colorado do Brás, a função Harmonia está com três diretores
- dois homens e uma mulher - que são apoiados por um grupo de
mais 25 pessoas, que são preparadas para lidar com qualquer tipo
de situação que ocorra durante o desfile e também têm a responsabilidade de fazer com que todos cruzem a última faixa amarela da
avenida no tempo certo e cheguem à dispersão, sem problemas. São
eles Diego Zulão (34), João Daniel (36) e Natalia Garrido (28), a
Nati. Três jovens que já acumulam, além de experiências, histórias
e muita vontade de fazer da escola, um dos grandes destaques do
carnaval 2020.
“Nós conduzimos bem o trabalho. Mesmo estando cada um em
departamento, a gente consegue manter o controle e identificar as
necessidades. Dizem que a bateria é o coração de uma escola, mas
as veias que fazem tudo funcionar nele são representadas pela Harmonia, que faz toda a conexão com os pontos!”, compara o diretor.
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Respeito! Tem mulher na Harmonia!
Ser mulher, jovem e com um “rostinho bonitinho” fez com que
muitas pessoas dirigissem olhares não tão amigáveis para Natalia, que antes de chegar na Colorado do Brás, já tinha passado por Vila Maria e Independente Tricolor como componente
e apoio. Segundo ela, assim que aceitou o cargo de diretora de
Harmonia sentiu que ia ter que mostrar para o que veio com
seu trabalho. “Quando se fala de mulher no carnaval, muitos
já imaginam a passista, ritmista ou componente de ala. Jamais
pensam que podemos ocupar um cargo de direção e dar conta
do recado. Eu logo percebi olhares e questionamentos. Hoje,
a situação mudou, já tenho aceitação da nossa comunidade
e tudo fica mais fácil, mas no começo foi complicado sim!”,
conta. Nati disse que tudo é superado, quando a escola cruza o portão, ao final do desfile. Mesmo assim, as dificuldades
durante os 65 minutos na avenida são muitas, mas a postura
não pode ser deixada de lado. “Já tive que enfrentar um cara
com quase dois metros de altura, me impondo mesmo! Esse é
o grande desafio. Eu costumo dizer que, quando entramos na
avenida, a gente cresce e buscamos forças para resolver tudo
ali mesmo, no tempo do desfile”, destaca ela que é formada em
psicologia.
A diretora conta que, um dos momentos mais tensos de carnaval foi ano passado, quando ela estava acompanhando toda
a organização da escola na concentração e só se deu conta de
que faltavam três minutos para o inicio do desfile. “Foi uma
loucura. Eu corri muito para estar lá na frente. Ao final do
desfile, logo que fechou o portão e nossa escola tinha passado,
eu fechei os olhos, joguei os braços para trás e tive a melhor
sensação de alívio, por tudo ter terminado bem! Essa minha
pose acabou virando figurinha que foi enviada por um aplicativo de mensagens, entre os componentes da escola”, lembra.
Ela ainda reforça a importância da função de um diretor de
Harmonia, durante o desfile: “No andamento da escola, precisamos ficar atentos em tudo! Quando termina a passagem
da escola é que vamos sentir dor nos pés e encontrar machucados pelo corpo. Porque quando a coisa está acontecendo, a
gente não sente nada e só quer que tudo acabe bem!”.
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A dança como norteadora do trabalho
Com formação na dança, ele sempre atuou mais nos estilos
Sertanejo e Country. Porém, João Daniel Ferreira chegou no
universo do samba, ainda criança, pela Nenê de Vila Matilde,
onde foi passista, integrou uma comissão de frente e também
passou pela harmonia. Hoje, na Colorado, ele é responsável
em tudo o que tem relação com coreografia como o casal de
mestre-sala e porta-bandeira, passistas, comissão e frente etc.
Segundo ele, conduzir a Harmonia de uma escola significa
trabalhar pesado o ano todo com a meta de fazer a comunidade abraçar o tema, ter o samba enredo ‘na ponta da língua’
etc. “Nossa função é também a de transmitir as situações para
os componentes da forma mais leve possível para que haja a
entrega e eles possam cantar e evoluir com vontade, seja nos
ensaios e, principalmente, no dia do desfile”, explica.
Entre as passagens marcantes no carnaval, ele destaca ocasião
em que era dançarino na comissão de frente, na Nenê de Vila
Matilde. No meio do desfile, ele teve a sensação que ia desmaiar, mas tentou se concentrar o máximo que podia para
chegar ao final: “A fantasia era pesada e eu senti que não estava bem. Comecei a pensar ‘eu não posso fazer isso porque vai
prejudicar toda a escola’. Tudo correu bem e, ao cruzar a linha
final, eu tive a sensação de dever cumprido!”. João pontua que
o episódio o faz ficar mais atento hoje, enquanto diretor de
Harmonia, para que ele possa conduzir seu trabalho da melhor forma.
“Nessa nossa missão, nós enfrentamos algumas situações
muito pesadas, mas que acabam tendo peso minimizado pelo
prazer em fazer”, reforça, João Daniel Ferreira, 36, vendedor
uma vida dedicada ao carnaval.

Tudo é aprendizado!
Assim como em sua profissão de Auxiliar de Farmácia, Diego Zulão está sempre atento para que uma dor de cabeça não
acabe com o trabalho de um ano para a preparação do carnaval. Com experiência em quesitos como alegoria e também
conhecedor de toda a dinâmica dentro de um barracão, ele
agrega a rica convivência que teve na X-9 Paulistana com “o
pessoal das antigas” e na Unidos do Peruche, ao trabalho que
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desenvolve hoje com seus parceiros Natalia e João, na Família
Vermelho e Branco.
“Nesse formato atual de comissão de harmonia, nós tivemos
sucesso e conseguimos um segundo lugar, que em critério de
desempate, nos deu a terceira colocação. O importante é que
o trabalho continuou com mais força ainda e eu acabei transitando em diversos setores da escola, o que me fez conhecer
com mais detalhe”, aponta Zulão.
Entre as passagens de carnaval, ele destaca duas que são bem
marcantes. Uma foi quando ele estava na X-9 Paulistana e
enfrentaram uma chuva de granizo, no início do desfile. “Foi
muito complicado organizar a entrada na avenida e principalmente cuidar da ala das baianas, pois as fantasias ficaram
muito pesadas o que dificultou a locomoção delas”, lembra.
Outro momento foi a subida da Colorado do Brás, em 2018:
“Nessa situação, a emoção foi dupla, porque minha esposa,
que é porta-bandeira oficial, desfilou grávida. Nós comemoramos a conquista da escola numa terça-feira e, na quarta-feira, meu filho nasceu. Essa memória não em preço!”.

Carnaval 2020
Todo o trabalho está sendo realizado para surpreender o público. Produção de fantasias demais atividades no barracão
estão bem intensas! O tema deste ano é Que Rei Sou Eu!,
história de Dom Sebastião, um membro da corte portuguesa,
que foi coroado aos 14 anos e morto aos 24. Eles garantiram
que a escola levará para a avenida uma estética bem diferente
para “brigar entre as cinco”.
Segunda escola a desfilar, na noite de sábado, 22 de fevereiro,
eles garantem que vão dar o que falar! “Na avenida será lindo!
Nós vamos fazer o chão tremer!”, reforça Zulão. João e Natalia
concordam com ele e ainda lembram o grito de guerra que o
intérprete usa para chamar a escola, nos ensaios e antes dos
desfiles: “Prepara o capacete, que vai ter pedrada!”
Para conferir o que a Família Vermelho e Branco está preparando para 2020, todos são convidados a participar dos ensaios que ocorrem aos domingos, a partir das 16h, com abertura do ‘Pagode do Presidente’, grupo de Antônio Carlos
Borges, ‘Ká’, atual presidente da agremiação.
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Memórias

A Arte e a maestria do
Genial Lagrila

“Considerado o Mestre dos Mestres é o
único decacampeão consecutivo como
Mestre de Bateria”
texto Diney Isidoro

Olá, Gente Bamba da Sampa!

fotos Acervo Digital

Abro este capítulo especial, trazendo esta singela homenagem a este
que é muito mais do que uma personalidade do Carnaval Paulistano, os seus feitos foram de tamanha grandeza que é considerado
até hoje como um dos mais audaciosos dentro de nosso cenário.
Definido por muitos sambistas como uma pessoa de “Personalidade
Forte”, ele foi um exímio em várias áreas no qual esteve atuante e
com toda sua criatividade, ele tatuou o seu nome no signo da cidade, a passarela do samba!
Batizado com o nome de “Laudelino” que em Hebraico significa
“aquele que merece Louvor”, ele fez o seu nome ressoar em cada
parte de São Paulo, pois onde se existia um terreiro de escola de
samba, seu nome era dito!
De origem humilde, cresceu na longínqua “Itaquera”, bairro que na
época era o reduto da cultura Japonesa, lá ele começara a dar as
suas primeiras batucadas no Falcão do Morro Itaquerense, e rapidamente ele demonstrou sua técnica e passou de ritmista a apitador,
em seguida ele teve uma breve passagem na Flor Azul dos Marujos,
mas seu coração bateu mais forte na Vila Matilde.
Trajado com o tradicional manto azul e branco de Sêo Nenê de Vila
Matilde, o Jovem Laudelino evoluiu e aperfeiçoou o já famoso “culungudum” e o misturou com o ritmo forte do Maracatu de Recife,
logo os amigos Champlim e Mário, o levaram ao Mestre Nicolau e o
mesmo rapidamente fora o inserindo a frente da Batucada da Águia
Guerreira.
A Batucada no comando de Mestre Lagrila, foi tão arrebatadora que
até o Poetinha “Vinícius de Moras” se rendeu a ela: Uma escolinha
mixuruca e uma bateria fora de série, ele assim teria dito.
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Para Lagrilla, o que mais importava era a nota conquistada, mas a
tua batucada tinha que transmitir emoção as arquibancadas e assim
ele o fez por onde passou.
De 1968 a 1977, suas batucadas ajudaram a conquistar Dez Carnavais.
Tricampeão com a Nenê de Vila Matilde (1968 a 1970), Tri Campeão
com a Mocidade Alegre (1971 a 1973), Tetracampeão com o Camisa
Verde e Branco (1974 a 1977).
O único Decacampeão como Mestre de Bateria Consecutivo.
Feito jamais repetido!
Lagrila, fora tão fora de série que ainda levou seu talento para as
escolas: Águia de Ouro, Leandro de Itaquera, Rosas de ouro, Unidos
do Peruche, entre outras...
Fora compositor de vários sambas de quadras e sambas enredos e
escreveu junto do amigo e parceiro Ideval Anselmo o maravilhoso
samba Filhos de Mãe Preta, em 1983 na Unidos do Peruche.
“Quem quiser comprar eu vendo, Obi, Orobó quem vai comprar”
De gênio forte, ajudou na fundação de diversas escolas de samba e
ministrou aulas de bateria para jurados, além de participar de atividades na FESEC (Federação das Escolas de Samba e Entidades Carnavalescas), em toda sua trajetória o que ele mais fez fora colecionar
amizades e formar pessoas.
Um mestre de “tocar” o instrumento e não de o maltratar.
Mas como diria um sucesso de Elis Regina:
“Na parede da Memória, Essa Lembrança é o Quadro que dói mais”.
No dia 15 de Dezembro de 2009, o destino emudeceu o seu apito.
Não era o fim de um silvo comum era o silêncio na alma do segundo
Cidadão Samba de São Paulo.
E do silêncio sagrado o Mestre de Bateria do Século deixa cravejado
com Louvor seu nome em nossa História.
Lá vai Malvadeza Durão...

41

Roteiro Cultural e
Turístico
texto Mônica Silva
fotos Divulgação

Mês das Crianças:

programação na capital e interior de SP
O mês de outubro é a oportunidade de fazer todos eles largarem tablets e celulares para colocarem a mão na massa.
Brincadeira boa é aquela que faz a criança suar, ficar toda
suja de terra e com a energia em dia! Atividades culturais e
roteiros na capital e interior brindam os pequenos. Alguns
têm entrada gratuita e outros estão com preços acessíveis.
De lançamento de livro com o Bicho-Papão, passeio de
bike em pontos turísticos de São Paulo, teatro de graça e
visita em Polo Astronômico, as opções estão recheadas de
muita diversão e conhecimento! Tem alguns destaques de
atividades na capital e cidades do interior.
O lançamento do livro infantil Monstronário – Monstros
e assombrações do Brasil de A a Z, escrito pela jornalista
Lúcia Tulchinski pode ser uma boa pedida. Com sessão de
autógrafos programada para a tarde de 13/10, na região da
Avenida Paulista, a obra está recheada de histórias sobre
alguns personagens do nosso folclore apresentando cada
um, em ordem alfabética, entre eles o Bicho-Papão com
quem os participantes do evento poderão tirar uma foto!
Oportunidade para resgatar ou apresentar o hábito da leitura para a galerinha.
Um passeio de bicicleta adaptado para crianças até 8 anos
de idade, que passará pela região central de São Paulo, nos
principais pontos turísticos, dia 13/10, pela manhã, é ótimo programa para tirar as bicicletas da garagem e colocar
a turminha na rua. A organização é do Bike Tour SP e para
participar basta levar 2kg de alimento não perecível por
participante, que serão doados para instituições que atendem famílias carentes.
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Para os que curtem observar estrelas e planetas, o Polo Astronômico da cidade de Amparo, região de Campinas, interior
de SP, vai inaugurar o maior telescópio refletor do Brasil para
uso público que proporciona observação de como estrelas, nebulosas e galáxias, que não são visíveis a olho nu. Com visitas
gratuitas aos sábados, vale uma ida até lá para conferir. A cidade
fica pertinho da capital. Aproveitando a viagem para o interior,
em Indaiatuba, a peça O Diário de Mika tem entrada gratuita.
O Museu Catavento, em São Paulo, tem espaço novo com temática para alertar a importância da reciclagem e conscientização
dos pequenos sobre a questão do descarte de embalagens e
resíduos. Com entrada grátis para todos, às terças-feiras.
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Confira detalhes no roteiro abaixo:
Lançamento: Monstronário – Monstros e assombrações do Brasil
de A a Z
Local: Livraria Martins Fontes - SP Av. Paulista, 509 - Paraíso, São
Paulo
Dia: 13 de outubro (domingo)
Horário: às 15h
Embalagens, Resíduos e Reciclagem
Local: Museu Catavento
Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 9h às 17h
(bilheteria fecha às 16h).
Preço: R$ 10 e meia-entrada para estudantes, idosos e pessoas com
deficiências. (Gratuito às terças-feiras)
Faixa etária: Recomenda-se a visitação para crianças acima de 7
anos.
Endereço: Avenida Mercúrio, s/n Parque Dom Pedro II, São Paulo
- SP, 03003-060
Informações: (11) 3315-0051 e pelo www.cataventocultural.org.br
Polo Astronômico de Amparo
Endereço: Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança Paulista, Km 29, Bairro do Sertãozinho Amparo-SP
Preço: sessões públicas aos sábados, das 19h às 22h, com ingresso
a R$ 30 e R$ 15 para estudantes, com carteirinha, idosos e professores.
Informações: www.poloastrpnomicoamparo.com.br
Telefone: (19) 3326-8264 | WhatsApp: (19) 99295-9586 ou (19)
99412-1902
Contação de Histórias | O Diário de Mika - Classificação Livre
Data: 11/10 Horário: 20h
Local: Sala Acrísio de Camargo (Ciaei) | Avenida Engenheiro Fábio
Roberto Barnabé, 3665, Jardim Regina, Indaiatuba (SP) Classificação Livre l
Evento gratuito Ingressos gratuito
Informações: (19) 3256 4500 | contato@dcolor.art.br l site www.
dcolor.art.br
Bike Tour Kids
Data: 13/10, das 10h30 às 11h30
Local: Ponto de Encontro em frente ao Hotel Ibis, da Av. Paulista,
2355 - Consolação
Informações e inscrições: https://www.eventbrite.com.br/e/biketour-sp-bike-kids-tickets-19334065711?aff=ebdssbdestsearch
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