Ano I
Novembro - 2019
Digital

Editorial
A força de Leci, simplesmente Leci Brandão. Compositora, cantora, renitente,
empoderada, parlamentar, “cristalina “. Prazerosamente a convidamos para
ser nossa capa. Consciência de Palmares igualdade, viva a liberdade.
A velha guarda do Camisa Verde e Branco traz histórias, muitas risadas e os
olhos brilhando ao falar da escola do coração e deixam uma lição para a
nova geração de sambistas.
Criado no berço do samba em Ramos, o carnavalesco Flávio Campello conta
a sua trajetória no universo mágico do carnaval.
Simone Tobias, herdeira da ancestralidade do trevo da Barra Funda, sambista de primeira, nos traz relatos de sua vida dedicada ao samba.
Nossos fotógrafos abrilhantam o quadro “Pelas Lentes da Sampa”, no qual
nos trazem lindas imagens de seus mais variados trabalhos.
As fabulosas do canto do samba de enredo. Bernadete pioneira a interpretar
o hino na passarela, não vamos dizer puxar. O mestre Jamelão que a substituiu, já dizia, “Quem puxa é burro ou outras coisas mais”. Eliana de Lima com
galhardia reafirmou o potencial de sua voz no cantar na avenida. Juntas em
dueto matam a saudade dos bons tempos..
O lugar de mulher é onde ela quiser! A mestre de bateria Rafaela da Imperatriz da Pauliceia é a primeira mulher a ocupar o posto em São Paulo
Em Memórias, prestamos reverência a Armando da Mangueira que emprestou seu talento para conquistar corações e cravou seu nome na história
do carnaval paulistano.
Em dicas de turismo em São Paulo, será apresentado um cardápio irreverente. Não é oferenda, mas tem nome de santo! Já pensou chegar no boteco
e pedir uma porção de Inferno, Paranauê ou Franguinho da Encruza?
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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Os Bambas
da Sampa

Eduardo de Paula

Nascido no berço do samba em São Paulo, aos 13 anos já
participava da Batucada dos Garotos da Vila Mariana. Empresário, visionário, jornalista. Sambista de raiz percorreu
algumas agremiações. Fundador da Revista Sampa Carnaval e Turismo em 2001 é um apaixonado pelo carnaval.

Fabi Faria

Natural de São Paulo, nascida na zona norte da capital. Jornalista, historiadora e educadora social. Sambista de corpo,
alma e coração há 10 anos participa ativamente no carnaval da
cidade. A Rosas de Ouro foi a primeira escola que desfilou e
onde permaneceu por mais tempo. Já teve passagens também
pelas agremiações Flor de Vila Dalila, Acadêmicos de São
Jorge, Iracema Meu Grande Amor, Estrela do Terceiro Milênio, Lavapés, Colorado do Brás, Gaviões da Fiel e há 3 anos faz
parte da comissão de frente da Barroca Zona Sul. @fabby_faria

Ismael Toledo

Natural de Santos, professor, fotógrafo há 12 anos. Durante
a sua trajetória, trabalhou no Carnaval de São Paulo para
o Anhembi, Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Fotógrafo Esportivo (Fórmula 1, Fórmula Indy, Olimpíadas,
Paraolimpíadas, Copa do Mundo). @ismaeltoledofotografo

Mônica Silva

Paulistana, da Freguesia do Ó. Jornalista, assessora de imprensa, especialista em produção editorial para publicações em segmentos diversos, informes publicitários, livros comemorativos,
cases e produtora de web tv. Sempre teve Rosas de Ouro como
primeira referência de carnaval. Já desfilou pelo Império de
Casa Verde e também frequenta ensaios nas quadras das principais agremiações da zona norte. Recebeu diploma de ritmista, em tamborim, na primeira turma da escolinha na Barcelona do Samba, do Mestre Zoinho, em 2019. @monicasilva_128

Eduarda Leão

Nascida em Belo Horizonte, museóloga e designer gráfica. Apaixonada pela cultura e raízes brasileiras percorreu o país conhecendo e reconhecendo a grandeza das manifestações populares. Atualmente estudante de Direito desenvolveu diversos projetos na área
de direito patrimonial, com o intuito de disseminar do Oiapoque
ao Chuí a diversidade multicultural brasileira. @ferleaoeduarda

Diney Isidoro
Natural de São Paulo, nascido e criado no bairro do Parque Peruche, na zona norte de São Paulo. Jornalista, compositor, pesquisador e sambista. Ao longo de sua trajetória teve passagem por diversas agremiações do carnaval paulistano e fora ritmista do Morro
da Casa Verde e Unidos do Peruche, além de ser um dos fundadores
da Acadêmicos de São Paulo no campus da USP. @isidoroofc

Ubiratan Miranda
Nascido e criado no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo, é jornalista e radialista. É conselheiro e
assessor de imprensa do Bloco Afro Olodum, de Salvador. No mundo do samba foi por 16 anos comissão de
frente da escola de Samba Camisa Verde e Branco e ainda desfilou nas escolas Mocidade Alegre, Leandro de
Itaquera, Vai-Vai e na carioca Vila Isabel. @miranda_195

Elson Santos

Paulistano e amante de fotografia, formado em comércio exterior, repórter fotográfico profissional com registro MTB de jornalismo e associado a FENAJ com registro nacional e internacional. Uma outra paixão além do Carnaval e Moda é a velocidade, o
que o levou a fazer eventos renomados como StockCar, Porche
Imperio GT3 Cup, Endurance, Formula Truck, OldStock, Opala 250cc, Campeonato Paulista de Automobilismo, Formula
Inter, Marcas, TrackDay, SBK e HB20 Cup. @katito_the_dov

Leandro Deccó
Natural de São Paulo, historiador, fotógrafo há 6 anos.
Neste período fotografou quase todos os tipos de fotografia,
como ensaios indoor e outdoor, ensaios sensuais, pequenas
cerimonias de casamentos, pré-wedding, eventos corporativos e festas infantis. Em breve terá o seu estúdio fotográfico, assim terá mais possibilidades como a fotografia Still
(produtos) para a publicidade. @leandrodecco.fotografo

Armando Miola

Paulistano nascido no bairro da Vila Matilde, economista e
publicitário do meio revista e artes cênicas. No carnaval iniciou um trabalho, com sucesso, viabilizando o patrocínio para
a UESP e prefeitura nos desfiles do segundo ano do evento no
sambódromo paulistano. Nas escolas Nenê de Vila Matilde
e Vai-Vai se fez conhecido como captador de verbas e ações
promocionais no carnaval, eventos, teatro e cinema. Sua última atividade em escola de samba foi na Acadêmicos do Tatuapé, é diretor social do Bloco Chorões da Tia Gê. @miolapai

Túlia Yamamoto
Natural de São Paulo, bairro da Bela Vista, radialista e produtora de TV. Sambista nata, criada na comunidade do Bixiga, na escola do povo Vai-Vai. Nessa jornada, sempre fazendo cobertura do carnaval de São Paulo,
Tv Gazeta, Rádio 105FM programa rede nac i on al do
samba e roda de samba, só samba. @tuliayamamoto
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Compositora primeira da estação de Mangueira
Ogum e Insã (Oya) no comando, rufam os tambores
Toca surdo, bate pandeiro e canta Leci” Amada Ungida
“Zé tem caroço o Pau da Bandeira está um alvoroço.
Uma flor no fundo do quintal “Isso é simples assim”.
texto: Eduardo de Paula
foto: Elson Santos
				

Simplesmente
Leci Brandão
A artista e deputada estadual sempre
foi símbolo de resistência em defesa
das minorias
texto: Fabi Faria
fotos: Elson Santos
Leci Brandão nasceu em Madureira, Rio de Janeiro, vinda de
uma família humilde, sempre trabalhou ao lado de sua mãe desde muito cedo para ajudar no sustento de sua casa. Deu início
a sua carreira musical na década de 70, na qual foi a primeira
mulher a participar da ala de compositores da Estação Primeira
de Mangueira, ao longo de sua vida artística gravou 25 álbuns.
A cantora sempre teve um recorte igualitário em seus trabalhos
artísticos, por essas questões as gravadoras não aceitavam as
suas canções, nas quais denunciavam problemas sociais da sociedade brasileira. Na década de 80 teve um contrato rescindido
com uma grande gravadora que tentou censurar o seu trabalho
e se negou a gravar suas músicas, entre elas “Zé do Caroço”,
que até hoje faz sucesso nas rodas de samba em todo o Brasil.

Vinda para São Paulo
Após ter suas músicas vetadas pelas gravadoras do Rio de
Janeiro, a artista ficou de 1981 a 1985 sem gravar. Foi quando recebeu um convite de uma gravadora em São Paulo para voltar à mídia. Este disco começou a ser tocado no
programa O Samba Pede Passagem na rádio USP, conduzido por Moisés da Rocha e estourou na terra da garoa.
“Eu comecei a vir trabalhar em São Paulo. Ficava no hotel
Jandaia, lá ficava tudo quanto era cantor de samba, localizado
na Duque de Caxias esquina com Barão de Limeira. Quem
não passou por aquele hotel não tem história na música, todo
mundo passou por lá.
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Foi quando percebi que o povo de São Paulo estava me dando
muito espaço, me abraçando e reconhecendo o meu trabalho
como uma compositora que tinha letras sociais e que falava muito dos negros, do samba, do subúrbio, da favela, etc. Aí o povo
foi se apaixonando e com isso eu fui parar lá no Teatro Caetano
de Campos com direito a cavalaria da PM na porta, porque tinha
mais gente do lado de fora do que do lado de dentro”, relembra.
Leci Brandão é extremamente grata ao estado de São Paulo, define que sua vida mudou radicalmente depois de sua vinda na década de 80. Para ela, tudo que aconteceu de positivo em sua trajetória indiscutivelmente se deve a oportunidade que lhe foi dada.
“Aqui eu tive espaço, recepção, acolhimento, reconhecimento e
respeito acima de tudo. Então eu tenho essa adoração, amor e
carinho. Minha falecida mãe falava muito isso, que gostava muito
de São Paulo porque abraçou a sua filha”.

Comentarista de Carnaval
Leci começou a comentar o carnaval no Rio de Janeiro em
1984 ficando até 1993, no final da década de 80 foi convidada para vir comentar o carnaval de São Paulo junto com
o jornalista Tramontina. Relembra que ficava alocada em
um “barraquinho de madeira” para fazer a transmissão.
Essa experiência a deslumbrou, muita coisa que viu em São
Paulo lembrava as escolas Mangueira e Império Serrano.
“Me encantei com as fantasias, quando vi a Vai-Vai com aquelas roupas com plumas no chapéu, botas de couro e roupa bacana. Quando conheci a bateria da Nenê de Vila Matilde, eu me
apaixonei! Então vi Tobias do Camisa Verde na frente da escola,
conheci Dona Sinhá, conheci o Chiclete da Vai-Vai. Muita gente
que faz parte da história das escolas de samba de São Paulo eu
tive o prazer de conhecer pessoalmente. Isso me fascinou muito! Aí quando eu vim para cá e fiz o comentário de carnaval
nos anos 80, as pessoas gostaram bastante, porque tudo aquilo que eu fazia no Rio, eu fazia também aqui. Só que não dava
para fazer os dois lugares, então eu continuei somente no Rio”
A artista diz ter cometido um “pecado” quando começou a falar
sobre comunidades nas transmissões do Rio de Janeiro. Isso incomodou muita gente, até que acabaram te tirando sutilmente.
Em 2000 ela retornou, mas já era outro perfil, com mais pessoas comentando. No ano de 2002, recebeu uma proposta para
comentar o novamente o carnaval de São Paulo, só aceitou na
condição de poder falar das comunidades
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“Modéstia à parte, quando a gente entrou com o comentário na televisão em 2002 o carnaval de São Paulo deu
um “up”, porque eu comecei a falar o nome de todo mundo.
Três meses antes eu ia para quadras e barracões, depois ensaios técnicos, eu percorria todos os lugares com meu
caderno na mão, conhecendo todo mundo. Eu sabia exatamente o que ia acontecer naqueles minutos na avenida”.

Carnaval de São Paulo
Para ela ainda não existe a preocupação de dar ponto facultativo
na sexta-feira de carnaval, ou seja, as pessoas têm que trabalhar e
chegar correndo para ir desfilar ou assistir aos desfiles. Relembra
que teve a felicidade de vivenciar a época de avenida Tiradentes,
no qual considera que era um carnaval mais participativo onde
as pessoas podiam levar lanches, a arquibancada cantava os sambas junto com as escolas, gritavam o nome da porta-bandeira,
do mestre de bateria, entre muitas outras coisas. Considera que
quando os personagens das escolas escutam seus nomes sendo
evocados pela plateia a empolgação é muito maior, existia uma
aproximação e interatividade entre o público da plateia e os
componentes das agremiações, diz “Era algo bonito de se ver”.
Leci relembra em tempos de outrora, que o protagonismo
da velha guarda era maior do que hoje em dia e que a passagem da ala das baianas era algo apoteótico. Relata que
sempre gostou de ver as escolas de samba sendo apresentadas pelos seus baluartes, algo que sempre a emocionou.
“Eu sou saudosista mesmo, sou jurássica em relação há um monte
de coisas na vida, porque eu acho que a emoção, o respeito é uma
coisa que não pode desaparecer, não pode acabar. Se dependesse
de mim muita coisa teria sido preservada, hoje existe mais a
preocupação de ter coreografia nos desfiles do que samba no pé”.
Muitas pessoas acham que Leci não simpatiza com o cargo
de rainhas de bateria, mas ela diz que não é que não goste, mas
crê que o posto deve ser ocupado por uma pessoa que tenha a
marca da comunidade.
“Têm mulheres negras bonitas que sabem sambar e que conhecem toda aquela escola, que sabem cantar os sambas, mas hoje
em dia tem muitas que ocupam esse cargo sem saberem dançar
e até cantar o samba da escola. Esse pessoal procura uma escola
de samba para poder aparecer numa revista famosa. Aliás, hoje
você abre os jornais de carnaval, você não vê mais foto de baiana, nem de diretor de bateria, nem de diretor de harmonia.
Absolutamente. Você vê só foto de rainha de bateria que normalmente são atrizes de TV, então eu acho isso um retrocesso”.
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Consciência Negra
Sobre a temática do mês de novembro, Leci diz que o assunto tem
que ser abordado o ano todo. O grande problema em relação a todas essas festividades e celebrações para ela, é ver mais comemoração do que ação. “Nós temos que colocar as mulheres e homens
negros nos poderes desse país, porque você olha o Judiciário,
Legislativo e Executivo e não vê a nossa presença , nós precisamos brigar para estarmos com os nossos corpos nesses locais”.
Leci diz que sofreu preconceitos raciais na escola, por ser a
única negra da turma, quando foi arrumar trabalho e em muitos outros momentos de sua vida, mas sempre se destacou
por estudar e buscar conhecimento, só não fez curso superior, mas aprendeu com a faculdade da vida. Relembra que a
Assembleia Legislativa de São Paulo tem 180 anos e depois de
40 anos ela foi a segunda mulher negra a ocupar uma cadeira.
“Nós mulheres negras temos as mesmas histórias, todas nós tivemos uma avó, uma tia, uma mãe e outros membros da família
que já fizeram alguma coisa em relação à população branca.
Então a gente sabe exatamente como é! Eu vivi o
racismo, já passei por isso e sempre combati essas coisas todas”.
Conta ter uma tristeza porque pensou que os negros iriam conquistar ainda mais coisas, mas estão perdendo tudo a cada dia,
só não podem perde a dignidade. Para ela a educação, a cultura, a liberdade estão se perdendo cada vez mais, em um momento onde a democracia está sendo jogada na lata do lixo.
Finaliza dizendo “O preconceito não é velado, é escancarado, a partir do momento que fizeram essa política de segurança para criminalizar movimentos sociais, o genocídio da
juventude negra, o feminicídio, quando você olha as pesquisas só tem os negros perdendo na história. A cultura do
ódio está sendo propagada, é um anacronismo total em todas as coisas que são fundamentais para a nossa liberdade”.
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A Velha Guarda
é que guarda
a nossa tradição
Integrantes da Velha Guarda do Camisa
relembram Carnavais de outrora
texto: Talitha de Jesus
fotos: Leandro Deccó
‘’Velha, porém muitos anos de glória. A raiz do samba tem
muita história pra contar. O samba fez seu nome têm nos
anais muitos carnavais. Foi o canto desses maiorais, canto de
nossos ancestrais, foi e ainda é. Deixe que essa raiz venha nos
ensinar. Um lindo canto que faz embalar. Principalmente a
alma. E então, caindo nas graças do povo um samba velho é
sempre novo. A velha guarda é que guarda nossa bandeira. ’’
Parafraseando o Grupo Fundo de Quintal é que começaremos
esta matéria, em uma conversa informal que aconteceu na
casa do Seu Dadinho, tive a honra de conversar com os integrantes da Velha Guarda Musical da Mocidade Camisa Verde
e Branco, uma das escolas mais tradicionais de São Paulo.
Começamos com eles contando quando conheceram a escola:
Paulo Henrique, o Paulinho começou na agremiação e diz
que: ‘’É uma relíquia de família, coisa de coração. ’’; Eduardo, o famoso Dadinho, começou em 1962 e já passou por
diversos setores da escola; Mesquita que sempre gostou da
Barra Funda, ingressou em 2006 e diz que ‘’Se infiltrou e não
consegue mais sair de lá. ’’; Otacílio Guilherme, conhecido
como Melão, já foi diretor de bateria e diz que sente falta
do carnaval ‘’romântico e com mais essência’’ e Aldo, que
começou na escola em 1977 passando por alguns setores,
hoje é o membro mais novo da Velha Guarda Musical.

Paulo e Dadinho relembram a época de preconceito contra

os sambistas e quando não eram bem quistos pela sociedade
e dizem que para eles, o carnaval não foi só festa. É por esse e
tantos outros motivos que devemos nossos respeitos aos mais
velhos que foram resistência pra que estivéssemos aqui hoje.
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Ao recordar esse tempo, aproveitam pra cantar o samba Verde Esmeralda: ‘’é verde esmeralda e a cor branca
pra realçar. Esperei o ano para no Camisa poder sambar. ’’, considerado o primeiro samba-enredo da escola. Antes disso, ainda em tempo de Cordão, desfilavam com a marchinha: ‘’Vem morena brincar no nosso
Cordão. Nós não podemos deixar o nosso Rei Momo na
mão. Camisa Verde é a glória para alegrar os corações. ’’
Em meio a diversas histórias, recordam também os
carnavais antigos e de uma época sem luxos. E como
Velha Guarda Musical, o grupo se apresenta em diversas formas de espetáculo, desde um teatro até a roda
de samba, continuam apresentando a autenticidade
do samba e têm como missão exaltar o nome da escola.
Entre sambas-enredo, histórias, muitas risadas e os olhos
brilhando ao falar da escola do coração, cada um deixa seu
recado, principalmente para a nova geração de sambistas.
‘’Não deixem o nosso Camisa Verde morrer e vamos exaltar o Trevo querido da Barra Funda.’’ Diz Paulo Henrique;
Dadinho comenta que todos os carnavais com o Camisa
foram marcantes e que continuam lutando para que a escola volte ao Grupo Especial;
Mesquita explica que todos os carnavais são gostosos,
principalmente toda a preparação para o dia do desfile. E
ressalta que, em primeiro lugar, os mais novos precisam ter
mais respeito aos mais velhos;
Aldo relembra seu Carnaval mais marcante, o de 2001,
onde Orlando Villas Boas foi homenageado, ’’Sertanista e
indigenista sim, mas por que não?’’;
Melão, também relembra seu carnaval mais marcante, Almondegas de Ouro de 1979 e diz que ‘’O samba não tem
cor e nem idade. Ninguém é melhor que ninguém e basta chegar à escola de samba com amor pra se sentir bem.’’
Ao finalizar, Dadinho presta homenagem aos companheiros que perderam durante a jornada, são eles: Nelson Primo, Hailtinho, Airton Santa Maria e Mario Luiz.
‘’Esse é meu pavilhão, é a minha vida, é meu manto. Pois
nesse coração, pulsa só Camisa Verde e Branco’’ é o trecho que resume tudo o que estes bambas significam.
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Vinte anos de
Carnaval e
algumas histórias

Do berço do samba, em Ramos (RJ), ao
carnaval de São Paulo, Flávio Campello já
é sinônimo de ‘grandiosidade’ nos desfiles paulistanos
texto: Mônica Silva
fotos: Leandro Deccó
Ismael Toledo
Arquiteto, historiador, especialista em cenografia e artes cênicas. Esse é Flávio Campello, que em 2019 levou nerds, geeks
e uma boa turma que curte cinema para a quadra do Império
de Casa Verde e também para o desfile com o tema ‘O Império Contra-Ataca’, quando colocou na passarela do samba,
as grandes referências da sétima arte, incluindo uma nave gigantesca da saga Star Wars e seus tripulantes. Apaixonado por
cinema, o jovem carnavalesco já passou por algumas situações
extremas, dentro desse universo fantástico que é o carnaval!
Sua estreia foi desfilando na ala das crianças, da agremiação
carioca Imperatriz Leopoldinense, onde um tio era carnavalesco e outros familiares também participaram das atividades
por um bom tempo, parando após morte da mãe, quando
seu pai perdeu a vontade de frequentar qualquer evento relacionado ao carnaval. “Eu cresci dentro da quadra da Imperatriz, onde passei infância, adolescência até me tornar
adulto. Essa transição da minha vida foi naquele terreiro
sagrado que é o bairro de Ramos. A magia toda do carnaval começou a despertar em mim, a partir dali”, conta.
Muitos vizinhos da rua onde morava estavam envolvidos na
produção das fantasias e foi aí que passou a fazer parte do
grupo e a confeccionar peças pequenas. “Eu sempre tive habilidade para trabalhos manuais e com a minha curiosidade
acabei fazendo parte daquele grupo, que me elegeu como
mascote. Vendo que eu tinha aptidão, aquelas pessoas sempre
me ajudavam. Acabei frequentando mais o barracão da escola,
onde me colocavam em um cantinho e eu produzia”, lembra.
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Campello é autodidata em suas criações. Todos os projetos, ele
faz questão de desenhar em papel com lápis e canetas técnicas
ele traz da infância, quando gravava os desfiles em fitas VHS
que pedia de presente aos familiares, quando fazia aniversário,
e assistia depois pausando para ‘desenhar o carnaval’.

Trajetória com muitas emoções
Ele passou um bom tempo trabalhando nos bastidores
do barracão da Imperatriz Leopoldinense e passando por
outras agremiações do grupo de acesso. Então, em 1999, já
formado em arquitetura, Campello teve a oportunidade de
assinar seu primeiro carnaval oficialmente, na carioca Lins
Imperial. O enredo foi uma homenagem ao livro Damas
Negras’, da escritora e jornalista Sandra Almada, que
tratava sobre a trajetória artística e de vida, de quadro damas negras da dramaturgia brasileira: Ruth de Souza, Léa
Garcia, Chica Xavier e Zezé Motta. “Eu fiquei apaixonado
pela obra e prestei a homenagem transformando em enredo
as histórias de nossas divas e também enaltecendo a autora.
Como eu já estava formado em arquitetura quis fazer tudo
o que as grandes referências da minha vida já tinham feito”.
A principal referência dele na época era Rosa
Magalhães, que desenhava fantasias para a Imperatriz,
segundo ele, verdadeiras obras de arte. “Lembro que a
Rosa tinha um envolvimento muito forte na escola de
Belas Artes, o que me fez decidir fazer um curso de artes cênicas e cenografia. Assim, eu comecei com o pé direito e, já na estreia, conseguimos o quinto lugar!”, conta ele, que naquele período ia semanalmente, em uma
feirinha de fantasias que era realizada na Imperatriz
Leopoldinense, só para admirar as criações da Rosa.
Em 2005, ele voltou a assinar mais um carnaval, desta vez
na escola Leão de Nova Iguaçu, do grupo de acesso carioca. O tema foi Emilinha Borba, que ainda era viva e participou do desfile. “Eu sempre gostei de enredos que tivessem
aspecto cultural muito forte. Por isso decidi homenagear
Emilinha Borba, ainda em vida, a grande rainha do rádio,
da Marinha do Brasil como ela costumava exaltar e enaltecer esse título. Transformamos a história dela no carnaval. Desfilou em março e foi um grande encerramento
de vida. as luzes da ribalta se apagaram pra ela e tenho
certeza que aquele momento se eternizou. Ela sempre foi
muito envolvida com o carnaval”, lembra emocionado.
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Três anos depois, em 2008, ele passou pela União do Parque Curicica, uma escola que estava emergindo do grupo
de acesso, quando recebeu um troféu da Secretaria de Cultura, o Parangolé, pela concepção dos figurinos que assinou. “Esse carnaval ficou muito marcado pra mim, porque
ele foi todo concebido em um quarto de hospital, quando
eu acompanhei minha mãe, durante uma internação. Foi
meu último trabalho que ela pôde vivenciar. Enquanto eu
criava, ela adorava tudo. Ela faleceu naquele mesmo ano”.

Mais emoções em São Paulo
Cada vez mais dedicado ao carnaval, Campello já era conhecido, inclusive em São Paulo. Em 2009, ele começa sua saga
na capital paulista, quando recebe convite para formar uma
comissão de carnaval na Mocidade Alegre, onde já no primeiro ano conquistou um título! “Eu costumo dizer que para superarmos uma grande perda, nós devemos apostar desafios.
No meu caso, eu aceitei o convite e decidi apostar para tentar
sanar a perda da minha mãe. Chegando a São Paulo, eu já fui
campeão. Foi uma estreia muito feliz, ao lado Sidnei França
(Águia de Ouro), Márcio Gonçalves (Mocidade Alegre),
Fábio Lima (Gaviões da Fiel), três grandes amigos e pessoas
importantes na minha consolidação em São Paulo”, recorda.
Depois do título com a ‘Morada do Samba’, ele fez praticamente um tour por algumas escolas paulistanas, deixando
sempre sua marca de grandiosidade. Foram quatro anos na
X-9 Paulistana, dois anos na escola Dragões da Real, um ano
na Acadêmicos do Tatuapé, onde, em 2017 conquistou mais
um título como carnavalesco. O ano de 2018, na Tucuruvi,
Campello passou por um fatídico incêndio no ateliê, que
destruiu 85% de toda a fantasia que tinha sido produzida
para o desfile, praticamente na véspera. Campello tinha conferido tudo, uma noite antes, quando também deixou tudo
separado para a produção de fotos que vai para a pasta dos
jurados. No dia seguinte, ele viu tudo ser consumido pelo
fogo, da janela de casa, que fica bem próxima ao barracão.
“O carnaval tem me proporcionado um grande caldeirão de
emoções. Ser campeão e no ano seguinte perder todo o projeto em um incêndio. O carnaval tem nove meses de concepção
para você ver o grande nascimento na abertura do portão”.
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Em 2019, ele foi para a Império de Casa Verde,
onde levou para a avenida, um enredo que homenageou o cinema com direito a personagens e
muitos clássicos nas alegorias e fantasias. “Conseguimos unir as tribos na avenida. Desde os intelectuais ligados a Sétima Arte como críticos e
pessoas que participam de festivais de cinema. Por
conta disso, eu fui convidado a participar como
jurado do Festival Cine Fantasy. Graças ao carnaval, a gente acaba tendo uma infinidade de experiências que levamos para nossa vida pessoal e
profissional e é uma coisa que não vamos esquecer”.

Carnaval 2020: Líbano no
Anhembi
Campello continua no Império de Casa Verde e
assina o enredo Marhaba Lubnãn (Marhaba: saudação típica do Líbano para ‘seja bem-vindo’ e
Lubnãn: Líbano), que levará a cultura libanesa
para o Sambódromo, no carnaval 2020. Para o desenvolvimento do projeto, ele passou 10 dias no
Líbano, onde percorreu mais de 5.000 km de carro, de um extremo a outro conhecendo lugares
inusitados como uma vinícola. Música, gastronomia, dança e toda a magia das Mil e Uma Noites
serão exaltados em pouco mais de uma hora de
desfile. “Eu trouxe muitas referências para preparar um carnaval fantástico. Teremos o Líbano
na avenida de uma forma muito linda”, afirma.
A escola desfilará na madrugada de sexta para sábado, dia 21/2. Antes ocorrerão os ensaios técnicos no
Anhembi (1/2 – 23h e 14/2 – 23h), quando o público poderá conferir de perto enredo, bateria e a organização das alas para o desfile oficial. A entrada é
gratuita e já virou tradição no carnaval de São Paulo.
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Depois de comandar
uma escola de samba
hoje Simone Tobias só
quer cantar
Além disso prepara uma grande homenagem
ao seu avô
texto: Ubiratan Miranda
fotos: Leandro Deccó

Ela começou a cantar sem grandes pretensões, tinha vergonha e
chegou a se apresentar de costas para o público. Mas o resultado
foi surpreendente, fez sucesso rapidamente e hoje participa de
dois projetos musicais: o primeiro é o “Olha a Nossa Tradição”,
onde as pessoas contam suas histórias e dá a oportunidade
de outros artistas conhecidos, mas que não estão na mídia,
para mostrarem seus trabalhos sempre voltados para o mundo
do samba. O outro projeto é o “Roda de Mulheres”, onde um
grupo de quatro mulheres se apresentam fazendo uma roda de
samba que também dá a oportunidade para outros compositores.
A Revista Sampa Carnaval e Turismo conversou com nada
mais, nada menos com a cantora Simone Tobias, neta do
seu Inocêncio e dona Sinha; filha do Comandante Tobias e de Magali dos Santos, cidadão samba do carnaval de
São Paulo, família esta que comandou por muitos anos a escola de samba Camisa Verde e Branco da Barra Funda.
Simone Tobias, nascida e criada no Berço do Samba de São
Paulo, deu seus primeiros passos no GRES Mocidade Camisa Verde e Branco fazendo seu primeiro desfile em 1970. Escola onde participou como passista, chefe de ala, diretora e
por fim como presidente, até 2006. O projeto “Olha a Nossa
Tradição” no início era dividido com a cantora Paula Pretta, que deixou a parceria para cuidar de outras atividades.
Para as próximas edições estão sendo convidados ícones
do samba de São Paulo. A produção é Carlos Alberto Xará.
Além de cantar, Simone também é compositora e já participou da Ala de Compositores das seguintes agremiações: TUP,
Só Vou se Você For, Pérola Negra e Morro da Casa Verde, concorrendo com sambas de enredo. “Hoje eu não participo mais.
A escola de samba toma muito tempo da gente e participar de
uma ala dessas dá muito trabalho, atualmente para você concorrer precisa de um grande investimento financeiro”, afirmou.
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E devido ao grande sucesso, Simone foi convidada para se
apresentar no Rio de Janeiro. Em dezembro ela deve participar do Pagode na Laje do Língua, no Morro dos Prazeres
em Santa Tereza, acompanhada pelo grupo “Nego à Toa”.
Como podemos notar, aquela vergonha inicial já foi superada e os convites só aumentam. “As coisas foram acontecendo porque eu curto estar cantando e me preocupo com o
repertório, sempre respeitando a diversidade cultural e religiosa. A cada dia eu fico mais feliz com esta escolha de fazer
o que gosto”, disse justificando o seu crescimento artístico.
Além destes programas musicais, Simone Tobias está envolvida em um grande projeto visual. Será um documentário para
comemorar os 100 anos do nascimento do seu avô Inocêncio
Tobias que será comemorado em maio de 2021. O tradicional
boteco Dona Tati, na Barra Funda, em parceria com o projeto
Olha a Nossa Tradição, já iniciou a tomada de depoimentos.
Nascido em 29 de maior de 1921, Inocêncio tinha duas
paixões: a Barra Funda e o samba. Participou dos Cordões
Geraldinos e Campos Elíseos, mas com o fim do cordão Campos Elíseos e a parada do grupo carnavalesco Barra Funda, que
foi fundado em 1914, por Dionísio Barbosa, surgiu a ideia de
retomar a entidade carnavalesca em 1953, herdando do antigo Cordão as cores e assim nascia o cordão carnavalesco Mocidade Camisa Verde e Branco, que em 1972, virou a escola de
samba, uma das mais vencedoras do carnaval de São Paulo.

O documentário contará com uma Roda de Conversa
com Familiares, Sambistas e Pesquisadores sobre Inocêncio, com as presenças de Dona Magali – nora, Simone
Tobias – neta, Seo Dadinho – Velha guarda do Camisa
Verde e Branco, Fernando Penteado – Velha Guarda do
Vai-Vai, Ideval e Zelão – a dupla de compositores que
compôs grandes sambas para o Camisa, entre outros.

Serviço:
Olha a Nossa Tradição: Todo segundo sábado do mês no

Restaurante e Arte Dona Zefa, na Rua Barão de Campinas, 562, Campos Elísios.

Roda de Mulheres: No segundo domingo de Novembro

(neste dia elas informam a data da próxima edição) no
Bar da Neli, na rua Rodolfo Machado, 17, Vila Carolina.
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Pelas
Lentes

Liberdade, felicidade
e paz esses são os sentimentos
que
tive
quando fiz este click.

Marcelo Messina

Esta fotografia tem um aspecto nostálgico para mim.
O nome dela é o pequeno
grande homem no deserto
de pedras.

Leandro Deccó

O mar serenou quando
ela pisou na areia.
Quem samba na beira
do mar é sereia... (Antônio Candeia Filho)

Dayse Pacífico

“Raio X da mais paulista
das avenidas”.

Ismael Toledo

Vai... dê sua mão a ela, se permita
viajar na magia do carnaval, se
permita ir até onde só sua alma foi
e seu corpo jamais sonhou estar.
Vá... dê sua mão a ela, se permita!

Elson Santos

Um encontro de
mulheres bambas
Eliana de Lima e Bernadete, as divas
do samba, contam prosas, cantos
e declaram a paixão em viver para
cantar
texto: Fabi Faria
Mônica Silva
fotos: Leandro Deccó

Elas se tratam como ‘comadres’ e os caminhos sempre se
cruzam, desde o momento em que Bernadete foi convidada
a puxar o enredo do Peruche na avenida, quando Eliana de
Lima precisou antecipar o parto, um dia antes do desfile. Desde então, as duas são reconhecidas como pioneiras como ‘puxadoras’ de samba enredo em São Paulo, título que carregam
até hoje. Tivemos a felicidade de bater um papo com as duas,
que rendeu essa matéria com muitas histórias e musicalidade!
Maria Bernadete Raimundo começou a cantar ainda
na infância, em uma igreja, onde também passou a organizar com os amigos, uma espécie de concurso de calouros em que, segundo ela, sempre ganhava! Com a vontade de ser cantora ‘de verdade’ participou de diversos
concursos e programas de calouros, entre eles o do apresentador Bolinha e também do Velho Guerreiro, Chacrinha. Também cantava na escola e nas festas da família.
“Naquela época, meu pai tinha um grupo musical chamado
‘Branco Preto’. Ele era autodidata e tocava muito bem violão
de sete cordas e também fazia caricaturas. Então, quando
ele ensaiava, eu e minha mãe participávamos. E assim, cada
vez mais eu fui tomando gosto pela música. Cheguei até a
participar de uma novela, na TV Cultura, Clarissa. Sempre
cantando porque o meu negócio era cantar. Sou persistente e
guerreira. Eu quero cantar e vou pra cima!”, lembra Bernadete.
Até que, em 1973, quando tinha 23 anos, ela ajudou a fundar a escola de samba Império Lapeano, na Vila Leopoldina,
bairro da zona oeste de São Paulo, onde morou durante anos.
Inicialmente era um bloco, que desfilava pelas ruas do bairro. Com a vontade dos organizadores estarem onde as outras
escolas desfilavam, Bernadete ajudou os colegas na empreitada e com isso, já são 47 anos de atuação na agremiação.
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Estreia na avenida
A caminhada rumo ao sambódromo começou na década de
1990, quando Eliana de Lima, então intérprete oficial da Peruche estava no auge e fazendo muitos shows que acabava
impactando na agenda de ensaios na quadra da agremiação.
Foi então que, a partir da experiência já reconhecida de
outros carnavais, Bernadete foi convidada a puxar a escola e, caso fosse aprovada, seria apoio no dia do desfile. “Eu
tenho hoje a Mônica, filha da Eliana, como uma espécie de
anjo da guarda. Hoje sou conhecida como uma das pioneiras na avenida, porque ela resolveu nascer um dia antes do
desfile da escola, o que impossibilitou a Eliana de estar na
avenida e eu, que tinha participado somente um mês dos ensaios, assumi o microfone levando escola. Precisava ser alguém com força na voz para substituir a altura da interprete
oficial. Não adianta só gostar de cantar samba-enredo. Precisa saber o que está fazendo. Quem é já nasce feito!”, conta.
Atualmente, além de ser uma grande intérprete e fazer shows,
Bernadete acumula passagens por Peruche, Barroca da Zona
Sul, Império de Casa Verde, entre outras participações no
mundo do samba.

Muito mais que “Undererê”
Eliana de Lima também gostava muito de música, desde criança. Assistia o programa do Chacrinha e sonhava em ser uma
‘chacrete’. A vida não era fácil. A família não tinha condições e
ela começou a trabalhar com 13 anos de idade para ajudar em
casa. “Quando eu recebia meu pagamento dava para a minha
mãe tirar uma parte e ela me devolvia o restante, que eu usava
para comprar uma roupa e um disco. Fazia isso todo mês e
comprava os lançamentos do Martinho da Vila, Beth Carvalho,
Alcione, João Nogueira, todos eram sempre de samba”, conta.
A chegada dela no samba foi meio que ocasional. Com 18
anos e escondido dos pais, ela foi com um primo conhecer a
escola Cabeções da Vila e, quando viu a intérprete Sílvia cantando acompanhada da bateria ficou encantada.
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“Aquela cena me deixou enlouquecida e eu pensei que era
exatamente o que eu queria para a minha vida. Na semana seguinte, eu voltei e pedi para me deixarem cantar uma
música. Claro que me olharam com cara estranha, mas
deixaram. Depois disso, me convidaram para participar
de uma apresentação deles, eu topei e logo passei a cantar
na escola.”, lembra. Na sequência, ela defendeu um samba, na escola Príncipe Negro. O enredo ganhou, ela gravou
e cantou na avenida: “Eu tinha 18 anos e foi a minha realização, porque eu nunca tinha visto o carnaval na avenida, minha mãe não deixava a gente sentar e assistir aos
desfiles”. Foi nessa época, que ela conheceu a Bernadete.
Em 1987, ela bateu na porta da gravadora Continental quase
todos os dias, durante dois anos para tentar algo. Anos depois,
logo após o parto, quando ela não pôde cantar na avenida, a
canção Desejo de Amar explodiu. “Eu já estava cantando Desejo
de Amar, nas casas noturnas. Todos pediam ‘eu quero a menina do undererê’”. Essa música foi uma coisa inexplicável. Já
ganhava dinheiro com ela, sem ter gravado. Quando eu mostrei na gravadora, eles acharam brega. Depois que eu fui cantar nos shows com o Jorge Hamilton, a música vendeu mais de
1,5 milhões de cópias e hoje somo 12 discos meus gravados”.

Mulheres no time de canto
As duas cantoras falaram sobre a falta de mulheres nos
times de canto das escolas de samba. Segundo elas, ainda
existe certo preconceito em deixar que a voz feminina leve
uma escola, durante o desfile. “Eu não entendo esse tabu.

Tem muitas mulheres com vozes maravilhosas cantando na
noite, que se tivessem oportunidade poderia ser uma ‘puxadora’, mas o espaço é muito restrito. Parece que é um mundo
só para os homens e isso não é verdade”, observa Eliana, que

já chegou a defender e gravar sambas-enredo e não cantou
na avenida: “sabe o que é você participar de tudo durante se-

manas ver a composição ganhar na sua voz e o presidente de
uma escola dizer que você não vai levar no dia do desfile? Foi
a maior decepção da minha vida, mas me deu forças para eu
chegar onde estou hoje, exatamente com o meu canto”, pontua.
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Sobre os times de canto que as escolas levam hoje para avenida, elas defendem a importância, principalmente
par aos ensaios de quadra, onde estão compositores e cantores em busca de espaço. Porém, o que ocorre é
que em alguns casos, o cantor não participa de todos os ensaios, por conta de contratos. “Hoje, muitas escolas
adotam contratar intérpretes de fora daquela comunidade. Então, a escola precisa bancar para que ele esteja
presente e isso tem um custo que acaba fazendo a diferença na frequência dele na quadra”, ressalta Bernadete.
A participação de mulheres na ala musical é defendida pelas cantoras que afirmam conhecer muitas com
fôlego para levar a escola e levantar arquibancada. As próprias já provaram isso durante anos em que estiveram com o microfone na mão cantando até o dia amanhecer, sem parar, somente acompanhadas de violão e
cavaquinho, ao contrário do que ocorre hoje, quando times de canto são formados por 10 a 15 dando apoio
total ao intérprete. “Quando eu quis levar apoio vocal para a avenida fui muito criticada e hoje vemos sempre
time de cantores no canto”.
“Precisamos de mais mulheres cantando na avenida. Seria ideal um grupo feminino puxando samba-enredo
e tocando, inclusive. Aliás, seria lindo e coisa do outro mundo”, comenta Bernadete.
Eliana também defende a presença de mais ritmistas nas alas de bateria. “A mulher tem potencial sim. Recentemente, eu vi a Jade, que toca repinique na Vai-Vai e fiquei encantada. Tive o prazer de ver essa menina
tocando e achei fantástica. As escolas precisam acreditar e ouvir mais nas mulheres! Eu agradeço ter encontrado muitas pessoas que acreditaram em mim, entre elas o Evaristo de Carvalho e Moisés Rocha, que foram
fundamentais para as nossas carreira e continuidade de nosso trabalho. Aqui tem história!”, destaca ela que
já cantou com Alexandre Pires, Reynaldo, Grupo Molejo, Grupo Da Melhor Qualidade, Mauro Diniz, Luís
Carlos, Grupo Molejo, Paulinho Boa Pessoa, Donizete, o sertanejo, entre outros.

Além do Carnaval
Atualmente, as duas estão com trabalhos novos e fazendo shows. Bernadete lançou o CD O Samba é Minha Vontade com produção de Hamilton Messias e Claudinho Miranda, que está nas plataformas digitais. Também ‘ganhou’ uma biografia assinada por Yuri de Lucca, que foi lançada em julho, pela Editora Kazuá. Além disso, ela continua firme e forte nas rodas de samba do Peruche e em participações diversas.
Eliana de Lima com foco total na carreira lançou uma música recentemente, que está nas plataformas digitais e já tem clipe gravado aguardando lançamento. Dona da Casa, um samba com assinatura de Xande de Pilares e produção de Laércio da Costa exalta as donas de casa, que nunca têm o trabalho doméstico reconhecido.

Bernadete por Bernadete
Mulher Guerreira, que não para nunca. Super determinada, eu vou atrás do que eu quero e gosto que é cantar!

Eliana por Eliana
Tudo posso, naquele que me fortalece! Eu tenho muita fé em Deus, porque é essa fé que me move até hoje. O que Deus
me deu, homem nenhum tira, que é o dom de cantar. Não importa nada, porque eu posso porque ele me fortalece!

Mestre de bateria da
Imperatriz da Pauliceia
e diretora da X-9
Paulistana almeja
nota 40
Rafaela Rocha Azevedo vence barreiras
para tocar surdo de terceira
texto: Gislaine Vicente
fotos: Léo Silva
Ciente de que ocupa um dos cargos mais cobiçados dentro de uma agremiação, a mestre de bateria Rafaella Rocha
Azevedo, ou só Rafa, como é costumeiramente chamada nas
escolas, encara o desafio com muita seriedade e competência.
Segundo a ritmista, quando começou há 11 anos, a entrada
de mulheres era mais difícil, mas, hoje, depois de muita persistência, as mulheres têm conseguido se destacar entre os
ritmistas. “Era raro mulheres no fundo da bateria”, lembra.
O início na escolinha da X-9 Paulistana (no naipe de ‘caixas’), em 2007, foi interrompido por conta de um acidente automobilístico. Ao voltar retomou as atividades e estreou na bateria em 2009. Após dedicação exclusiva na
escola da zona Norte, Rafaella alçou outros voos e passou
a trabalhar também com outras agremiações, como Leandro de Itaquera, Império de Casa Verde, Vila Maria,
Pérola Negra, Tucuruvi, Colorado do Brás, entre outras.
Já em 2015, veio o convite da Imperatriz da Pauliceia para
ser mestre, por intermédio do intérprete da escola Fabiano
Melodia. “Entreguei a nota, como eu queria, e fui embora
para aprender em outras paragens”, explica. Foi ser coordenadora na X-9. Hoje, aos 30 anos, também já ocupou outros
cargos nos Departamentos Jovem e Cultural da agremiação.
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Ao passar para o surdo de ‘terceira’ teve o
apoio do amigo Daniel Zoio Verde, chegando a ser diretora da ala. Na Império de
Casa Verde foi a primeira mulher a tocar o
instrumento, em 2017. A ‘cozinha’ ou o fundo da bateria é responsável pela condução
rítmica do samba, a sustentação. Rafaella
está presente também em baterias universitárias, como jurada de campeonatos.
Adepta da Umbanda, faz vários ‘desenhos’ referentes a Orixás ao tocar. “O samba veio da cultura africana e nós temos
que respeitar, e agradecer”, comenta ao
lembrar das origens do ritmo. Ultrapassar barreiras não é novidade para Rafaella: além de ser pioneira como mestre
de bateria, também teve de vencer a resistência da família, que não acreditava
muito na profissão da instrumentista.
Em janeiro 2019, novamente a convite de
Fabiano Melodia retornou à Imperatriz
da Paulicéia. Sempre grata, ela revela que
suas referências são mestres renomados
como Adamastor, Moleza, Zoinho e Vitor
Candelária, que foi mestre da X-9 e diretor da Mangueira, além de ser seu melhor
amigo e incentivador. Com relação a mulheres não há referências de Mestres, mas
sim de grandes ritmistas: Rafaella cita Tamara da Mancha Verde; Silvani Rodrigues
(Sivuca) e Talita Abadia da Vila Maria.
Fundadora do site Mulheres do Ritmo,
Rafaella conta, orgulhosa, do time feminino que montou e que continua a divulgar
as ritmistas que fazem bonito: hoje ela não
participa mais por falta de tempo. Trabalhar e viver de música, fazendo shows e
eventos, além de estudar na EMESP – Tom
Jobim perfazem o dia-a-dia de Rafaella.
“O fato de uma mulher ser a primeira no
posto de Mestre de Bateria em São Paulo,
talvez no Brasil seja uma ocorrência muito
distante da realidade, mas por opção das
próprias mulheres. Algumas nem almejam
o posto, avaliam que é uma exceção.
Quebro barreiras a fim de abrir espaço
para novas ritmistas”, conceitua Rafaela.

Memórias

Armando
da Mangueira

texto: Diney Isidoro
fotos: Acervo José Rifai Daguer e família

Nesta edição nós prestamos reverência a este que emprestou
seu talento para conquistar corações, por onde passou ele
despejou tonelada de emoções e cravou seu nome na história
do carnaval paulistano. Nascido no Rio de Janeiro, aos oito
anos ele perde seu pai e muda-se da Barra da Tijuca para o Saara
Carioca, ali ele começa a ter o contato com o samba dos morros e vielas e através dos Blocos “Senhor dos Passos e Bafo de
Onça” ele começa a se reunir com os jovens sambistas da cidade.
Através de amigos, ele sobe o morro e torna se frequentador
assíduo da Estação Primeira e logo ganha alcunha que carregou eternamente em seu nome: Armando da Mangueira.
Após anos bebericando desta fonte, na década de 50, sua
família decide migrar para São Paulo e ele começa a “tilintar” sua frigideira nas travessas da Rua 25 de Março e Parque
Dom Pedro, porém quando chegava o carnaval, seu coração
lhe convidava a voltar as terras cariocas e ali eles fundaram
o “Armando da Mangueira e os Acadêmicos da Guanabara”.
Logo, ele recebeu o reconhecimento da Estação Primeira de
Mangueira, recebendo o título de “Embaixador e Comendador
da Mangueira” e o “Cartão de Prata”, honraria que apenas os
ex-presidente do Brasil “Ernesto Geisel” e o “Rei Pelé” haviam
recebido. Mas em 1975, seu coração começou a se tingir de
azul e branco e ele encontra na Vila Matilde uma das grandes
paixões. Nas quatro linhas da vida, ele através de seu filho
mais velho conhece o então Bloco Carnavalesco “Gaviões da
Fiel”, corinthiano apaixonado, ele transformou sua alma em
alvinegra. E ele despejou todo seu amor, seu carinho e apreço
por ambas as escolas Nenê de Vila Matilde e Gaviões da Fiel.
Podemos afirmar que seu ápice maior fora o Desfile de 1985,
quando a Nenê conquista o carnaval paulistano e assim o direito de desfilar em terras cariocas, ali em plena Sapucaí com sua
Águia Altaneira, ele fora referenciado por grandes sambistas
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“Vai Nenê
Embalando a alegria
E no canto da águia guerreira
Toda altaneira
Cai na folia”
(Nenê de Vila Matilde - 1985)
Porém em 1988, ele decide levar sua potente voz para a Zona
norte de São Paulo e ao lado de Eliana de Lima e do amigo
Jamelão, ele chega a Unidos do Peruche e novamente canta
mais um samba enredo marcante.

“Atotô Obaluaê
Atotô Obaluaê
Vem oh claridade
A Peruche canta liberdade”
(Unidos do Peruche - 1988)
Em 1989, ele veste o traje de gala do glorioso “Trevo da Barra
Funda”, Camisa Verde e Branco e conquista mais um carnaval para sua galeria. Mas teu coração clamou e ele decidiu
voltar ao lar, em 1990 ele retorna a Nenê de Vila Matilde e
permanece na escola até 1993.No ano 2000, ele ao lado de Ernesto Teixeira, alemão do Cavaco e de seu filho, o compositor
José Rifai ganham o samba em sua querida Gaviões da Fiel.
Em 2002 ele recebe uma justa homenagem da escola de samba
Primeira da Aclimação e torna enredo da escola, Armando da
Mangueira fora 4 vezes campeão do Carnaval Paulistano mas
teu nome reina entre os nobres sambistas do carnaval da pauliceia e assim como seu “último desejo” a sua semente germinou para novos nomes surgirem em nosso cenário e o som da
sua famosa frigideira segue embalando as noites madrigais…
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Turismo &
Gastronomia

A comida de
todos os santos
Templo – Bar de Fé renova cardápio com
finger foods harmonizados com molhos
e inclui sobremesas pra se lambuzar e
saudar os orixás
texto: Mônica Silva
fotos: Caio Reis
Não é oferenda, mas tem nome de santo! Já pensou chegar no boteco e pedir uma porção de Inferno, Paranauê ou
Franguinho da Encruza? No Templo-Bar de Fé é desse jeito
que está no cardápio! Seguindo o conceito Boteco Contemporâneo, o professor do Senac e Chef Fausto Renato Denti
Lopes caprichou nas novas criações que já estão no menu,
entre elas: Iscas de Iemanjá (peixe empanado acompanhado de maionese de moqueca), Filé Pilintra (Filé mignon gratinado com bacon crocante), Franguinho da Encruza
(filezinho de frango empanado crispy e molho de páprica),
Torresmo Saravá, entre muitas outras, além das sobremesas
Pudim de Cosme e Dedinho de Damião (Massinha doce,
recheada com brigadeiro, servida com açúcar e canela).
Os pratos chegam aos clientes na medida certa e no estilo
finger food (o famoso ‘comer com as mãos’). Destaque para
molhos, maioneses e geleias para harmonizar as porções, todas autorais feitas pelo bar (home made), entre eles, o Molho
de Xangô (redução de cerveja preta com melaço), Maionese
de Iemanjá (preparada com base de moqueca) e a Geleia do
Tinhoso (de pimenta). Segundo o chef, a harmonização com
os novos acompanhamentos proporciona verdadeira “experiência gastronômica com explosão de sabores”. Imagine o
delicioso Acarajé de Meu Rei servido com Geleia do Tinhoso
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A inspiração para os nomes dos novos pratos vem do próprio
bar, que tem decoração com temática na diversidade de religiões, incluindo imagens de santos e trechos de orações,
rezas e saudações. Detalhe: o cardápio tem formato de
folheto de missa! Já o conceito com os finger foods segue a
tendência da praticidade, ou seja, desta forma, enquanto
os clientes curtem as apresentações com sambas da
melhor qualidade, não precisam utilizar talheres, mas sim
segurar o copo e ‘beliscar’ os petiscos. “É um novo tempo e
costume das pessoas. Elas querem dançar, comer com uma
mão enquanto na outra segura sua cerveja” – brinca o chef.
Para acompanhar todos esses quitutes dos Deuses, o bar dispõe
de cervejas em garrafas de 600ml, longnecks e também carta de
drinks com caipirinhas, gin tônica, cachaças, whisky, vodkas,
tequilas, vinhos, espumantes, energéticos e combos de bebidas.

Ponto turístico e cultural
Muito mais do que um bar, o Templo-Bar de Fé é também lugar
de exaltação da cultura afro brasileira. Parada obrigatória para
quem curte um tour cultural pela cidade, ele está localizado,
há oito anos, em um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, a Mooca, onde recebe os principais nomes do cenário do
samba, em shows que são realizados de segunda a segunda.
Entre os destaques da programação está a tão esperada festa
mensal dedicada aos orixás com o Samba de Jorge e que é
realizada aos domingos. As próximas já têm data: 24 de novembro homenageando Exu e os Guardiões da Noite e em
15 de dezembro, a celebração de todos os orixás na última
homenagem do ano de 2019, Xirê dos Orixás.

Serviço:
Templo - Bar de Fé
Rua Guaimbé, 322 – Mooca, São Paulo/SP
Informações: (11) 2601-1441 - Whatsapp (11) 98383-1413
(Atendimento de segunda à sexta, das 9h às 18h)
Horário de Funcionamento: Pode variar, de acordo com a
programação diária.
Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartão de Débito, Cartão
de Crédito
Acesso a Wi-Fi
Acessibilidade
Área para Fumantes
Possui ar condicionado
Vallet
www.bartemplo.com.br | Facebook e Instagram: @bartemplo
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