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Editorial
Salve Seu Zezinho do Banjo! Salve Dona Guga! Salve Morro da Casa Verde!

Nos sentimos honrados em podermos homenagear nesta nossa edição como capa essa 
guerreira. Baluarte da cultura popular do samba de cada dia. Galhardia e Sabedoria.

Respeitosamente agradecemos. Viva Dona Guga valente!

O casal de mestre-sala e porta-bandeira Ana Paula e João Carlos da Águia de Ouro 
nos contam sua trajetória no carnaval como guardiões do símbolo maior de uma 

agremiação.

O carnavalesco Danilo Dantas da Dom Bosco revela como é trabalhar em uma escola 
de samba fundada por uma instituição católica, onde o samba e a fé fazem morada.

Nossos fotógrafos abrilhantam o quadro “Pelas Lentes da Sampa”, no qual nos trazem 
lindas imagens de seus mais variados trabalhos.

Os intérpretes cariocas Alessandro Tiganá do Camisa Verde e Branco e Daniel Collete da 
Pérola Negra, relembram seus caminhos pelo mundo do carnaval e a chegada em São 

Paulo.

A apresentadora Vany Franco em sua coluna “Tá Ligado!”, fala sobre os majestosos 
casais de mestres-sala e porta-bandeiras que abrilhantam os desfiles com belíssimos 

bailados.

Em memórias, vamos recordar os principais acontecimentos dos últimos 10 anos no 
carnaval paulistano.

A dica do nosso roteiro turístico e gastronômico é para quem gosta de saborear drinks 
diferenciados e ao mesmo tempo busca se refrescar no verão.

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.  Em-
presário, visionário, jornalista. Sambista de raiz percorreu 
algumas agremiações. Fundador da Revista Sampa Car-
naval e Turismo em 2001 é um apaixonado pelo carnaval.

Natural de São Paulo, nascida na zona norte da capital. Jornalis-
ta, assessora de imprensa historiadora e educadora social. Há 10 
anos participa ativamente no carnaval da cidade. A Rosas de Ouro 
foi a primeira agremiação que desfilou e onde teve suas primeiras 
referências, já teve passagem por diversas agremiações e há 3 anos 
faz parte da comissão de frente da Barroca Zona Sul. @fabby_faria

Fabi  Faria

Paulistana, da Freguesia do Ó. Jornalista, assessora de imprensa, espe-
cialista em produção editorial para publicações em segmentos diver-
sos. 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.@monicasilva_128

Mônica Silva

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. Fotó-
grafo Esportivo (Fórmula 1, Fórmula Indy, Olimpíadas, 
Paraolimpíadas, Copa do Mundo). @ismaeltoledofotografo

Ismael Toledo



Os Bambas
da Sampa Natural de São Paulo, nascido e criado no bairro do Parque Pe-

ruche, na zona norte de São Paulo. Jornalista, compositor, pesqui-
sador e sambista. Ao longo de sua trajetória teve passagem por di-
versas 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

Diney Isidoro

Nascido e criado no bairro da Bela Vista, na região cen-
tral 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, tendo pas-
sagens também por outras agremiações. @miranda_195

Ubiratan Miranda

Nascida em Belo Horizonte, museóloga e designer gráfica. Apai- 
xonada pela cultura e raízes brasileiras percorreu o país conhecen-
do e reconhecendo a grandeza das manifestações populares. Atual-
mente 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

Eduarda Leão

Paulistano e amante de fotografia, formado em comércio exterior, 
repórter fotográfico profissional com registro MTB de jornalismo e as-
sociado a FENAJ. Uma outra paixão além do carnaval é a velocidade, o 
que o levou a fazer eventos renomados como StockCar, Porche Imperio 
GT3 Cup, Endurance, Formula Truck, entre outros. @katito_the_dov

Elson Santos



Natural de São Paulo, historiador, fotógrafo há 6 anos. 
Neste período fotografou quase todos os tipos de tra-
balhos, como ensaios indoor e outdoor, ensaios sensuais, 
pequenas cerimonias de casamentos, pré-wedding, even-
tos corporativos e festas infantis. @leandrodecco.fotografo

Leandro Deccó

Marcelo Messina
Paulistano nascido na Lapa, é fotógrafo e produtor de even-
tos. Iniciou o trabalho como fotógrafo do carnaval de São 
Paulo pela Liga das escolas de samba em 2014 até 2019, já fez 
fotos para a revista da Liga e teve seus trabalhos estampa-
dos em capas de alguns CDs do carnaval. @foto.art.messina

Dayse Pacífico

Santista, educadora física de formação e fotógrafa de mo-
mentos especiais. Foi na comissão de frente da Nenê de Vila 
Matilde em 2003 que iniciou de verdade sua vida no car-
naval. Passou por diversos segmentos dentro de uma es-
cola de samba, foi coreógrafa assistente do concurso da 
corte do carnaval de São Paulo. @daysepacifico.fotografia



Daniel Miranda
Natural do Rio de Janeiro nascido e criado no bairro Jardim 
Guanabara na Ilha do Governador. É farmacêutico e bioméd-
ico de profissão. Um amante do samba há 30 anos e a 25 des-
fila como ritmista no Rio e em São Paulo. @danielmiranda7863 

Vany Franco

Nascida em São Paulo, formada em psicologia social 
também é bailarina, coreógrafa, porta-bandeira, apre-
sentadora e atriz. Está no samba há 26 anos, atualmente 
também realiza diversos trabalhos sociais. @vanybolete 

Paulistana, amante carioca. Relações públicas, produto-
ra de eventos e sambista. Iniciou sua trajetória sambística 
como porta-bandeira mirim no Vai-Vai em 1987 e desde 
então não largou mais o carnaval, porém hoje preferindo 
ficar nos bastidores... Mas não menos atuante!!! @azeflaa

Flávia Azevedo 
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Laurinete Nazaré (Guga), menina 
festeira, sangue nas veias, berço 
do samba certeza. Comandou 
com firmeza, sua escola queri-
da, atravessou a ponte. Veio para 
a avenida com sua comunidade 
que brilha. Dona Guga é alegria!!! 
Morro da Casa Verde sua vida.

Texto: Eduardo de Paula
            Foto: Ismael Toledo



A irreverente 
dama do 
samba

Laurinete Nazaré da Silva Campos, 74 anos, 
conhecida por todos como Dona Guga, é o 
tipo de pessoa que esbanja alegria e humil-
dade. Nascida e criada do berço do samba, 
desfilou pela primeira com dois anos de 
idade na extinta escola Ritmo do Morro, que 
futuramente se tornou Unidos de Peruche.

No ano de 1954 foi coroada a primeira 
rainha mirim paulistana, teve uma infância 
extremamente musical, aprendendo a tocar 
e a confeccionar instrumentos feitos com 
couro de gatos. Em 06 de abril de 1962, o 
seu pai Zezinho do Banjo funda o Grêmio 
Recreativo Cultural Social Escola de Sam-
ba Morro de Casa Verde. O nome surgiu 
pelo fato de na época, existir uma ponte de 
madeira no bairro e ao chegar lá, só existia 
uma casinha de cor rosa no alto do mor-
ro, na qual também é símbolo do pavilhão.

Durante o bate-papo, relembra de uma 
história, quando falou para seu pai que es-
tava cansada de desfilar em frente da bate-
ria e queria ser porta-bandeira. “Não que-
ro mais sair na frente da bateria falei, ele 
me disse que não daria a roupa. Então, eu 
mandei fazer a fantasia e um pavilhão, ar-
rumei um mestre sala, quando ele me viu 
eu estava mais bonita que a primeira por-
ta-bandeira, ele ficou abismado!”

São mais de 70 carnavais vivi-
dos pela matriarca Dona Guga. 

texto: Fabi Faria
            fotos: Ismael Toledo  

10



09

Durante o bate-papo, relembra de uma história, quando 
falou para seu pai que estava cansada de desfilar em frente 
da bateria e queria ser porta-bandeira. “Não quero mais 
sair na frente da bateria falei, ele me disse que não daria a 
roupa. Então, eu mandei fazer a fantasia e um pavilhão, ar-
rumei um mestre sala, quando ele me viu eu estava mais 
bonita que a primeira porta-bandeira, ele ficou abismado!”

A agremiação já teve seus momentos de auge no carna-
val paulistano, sendo uma das mais fortes da época. Im-
portantes nomes do samba já tiveram passagens por 
lá, entre eles: Geraldo Filme, Fernando Bom Cabelo, 
Sílvio Modesto, Zeca da Casa Verde, Talismã, Nelson De 
La Rosa, Toniquinho Batuqueiro entre muitos outros.

Em 1985 seu pai no leito de morte, a fez prometer que 
assumiria a escola e não deixaria que ela acabasse. A 
partir daí muitas subidas e descidas marcam a tra-
jetória do Morro no carnaval de São Paulo. No ano de 
1999 foi vice-campeã no então grupo 1 da UESP, con-
seguindo subir para o especial, permanecendo até 2002.

Para ela a escola passou por essas idas e vindas entre grupos, 
devido ao fato de muitas vezes não falarem a mesma língua 
na gestão e administração, o que acontece em muitas   esco-
las.   “Sem  união, força e humildade, ninguém chega a lugar 
nenhum “, relata.

Hoje em dia Dona Guga é presidente de honra da escola, ama 
sair em frente a bateria sambando e esbanjando simpatia pela 
avenida.

“No dia do desfile é tudo ou nada, falo boa sorte! Eles têm 
que ter a responsabilidade deles, hoje eu cuido de mim, me 
preocupo se ocorreu tudo bem no desfile, claro! Não tra-
balho na avenida, mas costuro a partir das 23:00 e viramos a 
noite. O Morro de Casa Verde é uma das poucas escolas que 
não fazem suas fantasias com ateliês, pois possuímos nossa 
própria confecção”.

Dona Guga é uma mulher que nunca desistiu de lu-
tar pelo seu pavilhão até os dias de hoje, assim como ela 
outras bravas guerreiras compõem a diretoria da esco-
la entre algumas: vice-presidente e diretora de harmo-
nia, ela diz que lá as mulheres são valentes e diferenciadas.

Recorda no dia que decidiu sair com uma fantasia in-
usitada que surpreendeu a todos “O enredo falava so-
bre desigualdade social. Então, peguei uma saia cor de 
rosa, fiz uns buracos, deixei toda rasgada, coloquei pe-
ruca e fiquei toda mendiga. Falaram para a minha filha, 
que tinham uma mulher mendiga doida na frente da ba-
teria”, nesse ano ela ganhou o troféu sambista nota 10”.
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Já recebeu diversos prêmios ao lon-
go de sua vida, e foi eleita cidadã do 
samba, mas diz que não ter vaidade 
e que seu negócio é samba não apa-
recer. Com o amor imensurável por 
sua escola disse que sempre se emo-
ciona “Hoje eu já chorei, pensando 
tanta coisa, podia ter feito tantas 
coisas, fiquei olhando e pensando 
que eu sozinha não sou ninguém, 
preciso dos meus componentes”.

Para a presidente de honra do Mor-
ro de Casa Verde, falta mais com-
preensão e união entre a maio-
ria das escolas. Diz que muitas já 
a ajudaram, como recentemente: 
Vai-Vai, Mancha, Império de Casa 
Verde, Vila Maria e Águia de ouro.

“As escolas da UESP muitas vezes 
são esquecidas e desprezadas, mas 
as pessoas esquecem que é tudo 
escola de samba, todas batalham 
iguais para fazer um carnaval, seja 
na UESP ou LIGA”, desabafa mesmo 
hoje não pertencendo mais na União 
das Escolas de Samba Paulistanas

Dona Guga começa a cantar “Não 
deixe o samba morrer, não deixe 
o samba acabar, o morro foi fei-
to de samba, de samba pra gente 
sambar...” e diz “Eu não quero pas-
sar dessa vida para a outra sem ver 
minha escola no grupo especial”.

A escola é a 9ª a desfila pelo Aces-
so 2 na segunda-feira, no dia 24 de 
fevereiro, no Anhembi, o Morro 
da Casa Verde levará para a aveni-
da em 2020 o enredo “O gran-
dioso desfile de Reis!”, realizado 
pelo carnavalesco Babu Energia.

Finaliza dizendo “Nós vamos faz-
er um desfile luxuoso em 2020, o 
carnavalesco trabalha com mui-
tas coisas recicláveis, transfor-
ma em lindas coisas, aguardem!”



Eles apresentam, protegem, se 
dedicam e respeitam o pavilhão!
Ana Paula e João Carlos: porta-bandeira e mestre-sala do Águia de Ouro contam 
suas trajetórias

Abre alas, que o casal de mestre-sala e porta-bandeira vai passar com o pavilhão! Uma das atrações que mais chama at-
enção do público durante o desfile e que deixa os jurados bem atentos, o casal desfila com muito charme, passos preci-
sos e sintonia incrível! Durante a apresentação da escola, eles podem cantar, mas preferem a conexão, por meio do olhar.

Conversamos um pouco com o primeiro casal do Águia de Ouro, Ana Paula Reis e João Carlos Camargo para entender um pouco 
sobre este amor ao pavilhão. Era o último ensaio do ano e a emoção estava à flor da pele. “Hoje é praticamente a nossa virada do 
ano, o que significa que estamos muito próximos do carnaval, quando todo o trabalho de um ano será apresentado na avenida. 
Daqui pra frente é reta final!”, comenta a porta-bandeira.

Aos acordes do esquenta da bateria na quadra da escola e olhares cheios de emoção que os dois nos contaram como chegaram ao 
grupo especial do carnaval paulistano e, no caso do João, atravessa o continente para levar a nossa cultura aos asiáticos.

Ela começou defendendo um estandarte
Foi ainda criança, no Bloco Flor de Lis, no bairro do Jabaquara, zona Sul de São Paulo, que Ana Paula começou no carnaval. “Meu 
sonho mesmo era ser passista, mas meu pai não deixou. Disse que filha dele não ia desfilar usando biquíni! Então, depois de par-
ticipar da ala das crianças, eu passei a defender o estandarte, aos 10 anos de idade”, conta.

Com a experiência no bloco, Ana Paula ‘tomou gosto pela coisa’ e começou a participar de concursos organizados pela UESP, o 
que a tornou reconhecida no carnaval de São Paulo. Em uma dessas participações, ela recebeu convite da escola Rosas de Ouro 
para fazer um teste. “Eu tinha 13 anos e passei no teste para compor o segundo casal como porta-bandeira. A partir daí, eu fiquei 
na escola por 15 anos. Depois disso, eu decidi cuidar da minha carreira. Parei um tempo para dar continuidade aos estudos e me 
formar em Administração de Empresas. Porém, o carnaval nunca mais saiu de mim e logo retornei”, pontua ela, que depois de um 
ano voltou a desfilar, mas defendendo a X-9 Paulistana.

texto: Mônica Silva
            fotos: Leandro Deccó
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Encontrando João
Foi na escola da zona norte, que Ana Paula encontrou o mestre-sala João Camargo e desde então formam o casal que 
hoje é destaque no carnaval paulistano. “Eu e o João nos conhecemos praticamente desde criança. Viemos da pon-
ta da zona Sul - ele de Diadema e eu do Jabaquara - e chegamos a grandes agremiações da capital na mesma época: 
ele no Águia de Ouro e no Rosas de Ouro. Foram tempos intensos e de muitas glórias e, quando começamos a des-
filar juntos fomos reconhecidos como o melhor casal do carnaval de São Paulo e assim iniciamos nossa trajetória”, relata.

Porém, mesmo com todo o reconhecimento, Ana Paula decide dar um tempo na carreira de porta-bandeira para cuidar da vida 
pessoal, ou seja, casar e ter filhos. Foram quatro anos cuidando da família, até passar por uma depressão pós-parto, em 2012, 
quando ainda amamentava seu segundo filho, hoje com sete anos. 

“Naquele ano, o presidente Sidnei Carrioullo, me salvou desse período depressivo me convidando para voltar ao carnaval. Foi 
também naquele momento que o João voltou para a minha vida e aqui estamos defendendo o pavilhão do Águia de Ouro que 
pra mim é maravilhoso! Digo isso porque somos respeitados na escola e tratados com maestria e amor pelo nosso trabalho e 
dedicação. A gente quer melhorar a cada ano, em nome da escola e comunidade que contam com a gente. Tudo isso é gratificante. 
Costumo dizer que eu não nasci Águia de Ouro, me tornei. Carnaval é mágico e é nossa válvula de escape!”, pontua.

Hoje, Ana Paula se divide entre o carnaval, a família e sua empresa, a Oficina Reis, onde são oferecidos cursos para formar casais 
de mestre-sala e porta-bandeira. “Eu já realizei grandes sonhos, mas é inexplicável o que a gente sente enquanto cruza aquelas 
faixas amarelas. Ali é o resumo de tudo o que fazemos durante o ano e é a comprovação pra gente do que somos capazes. Amo ser 
porta-bandeira. Quando você conhece a história da escola de samba e chega à conclusão de que tudo é por conta de um símbolo, 
tudo consagrado em um pavilhão é muita honra ostentar e carregar”, afirma.

A  mãe como inspiração

Com chegada no carnaval bem parecida com o de Ana Paula, o mestre-sala João Camargo também se encantou, quando ainda era 
criança, aos seis anos. Ele prestava atenção nos ensaios da escola Raposa do Campanário, em Diadema, Grande São Paulo, onde 
desfilou. Durante um tempo acompanhou a mãe, que era porta-bandeira, de uma ala de casais, no Vai-Vai, que era comandada 
pela sra. China, já falecida.

Em meados de 2000 veio para o carnaval de SP, desfilando na escola Unidos de São Lucas e já no ano seguinte saiu como segundo 
mestre-sala. Em 2002, ele recebeu a proposta de Tito Arantes (uma espécie de olheiro do carnaval da época) para fazer parte do 
corpo de casais do Águia de Ouro.



 “Tito era um carnavalesco de olhar muito crítico. Por 
meio dele que cheguei aqui na agremiação bem jovem e 
já para desfilar em 2003. Águia de Ouro é a agremiação 
que me alavancou para o carnaval de São Paulo. O Sid-
nei sempre me valorizou como dançarino mestre-sala 
e representante deste quesito. Só tenho a agradecer a 
nossa escola e o quanto nosso presidente faz por todos 
nós! Estou aqui há 11 anos e sinto muito amor por esta 
agremiação que marca a minha vida no carnaval. Vivi 
aqui também a grande tristeza da minha vida, em 2004, 
que foi a perda da minha mãe, a principal incentivadora 
da minha carreira. Ela sempre me acompanhava e cui-
dava das minhas coisas, até eu criar identidade. Era bem 
rígida e cobrava mesmo. Senti muita falta desse apoio”, 
lembra.

João pensou em desistir de tudo e recebeu apoio da 
presidência para não jogar fora, o sonho conquistado e 
tudo o que já tinha realizado. Foi aí que intensificou o 
trabalho na formação de casais que hoje são destaques 
em outras agremiações do grupo especial. Antes de che-
gar ao Águia de Ouro, ele passou por outras escolas: X-9 
Paulistana (com a Ana Paula), Império de Casa Verde, 
Dragões da Real, Mancha Verde e Independente Tri-
color.

“Defender o pavilhão é mágico! Algo que me completa 
e eu nasci pra isso. Deus nos deu esse dom. Eu e a Ana 
Paula conseguimos enxergar a nossa conexão até em fo-
tos. Trata-se de algo muito maior que a gente, espiritual. 
O canto é livre no critério de julgamento para o primeiro 
casal. Porém para evitar risco ao quesito e não ser in-
terpretado uma possível comunicação verbal, somente 
sorrimos e nos mantemos com a comunicação visual”, 
destaca.

Brasil,Coreia e Japão: É 
assim que vive João!
O mestre-sala é também o professor que ensina rit-
mos brasileiros para japoneses. Dançarino profis-
sional, ele dedica alguns meses do ano a dois projetos 
que ele participa, sendo um na Coréia do Sul, como 
bailarino e outro no Japão, onde ministra aulas. Tudo 
começou em 2014, quando foi convidado pelo pres-
idente Sidnei para conhecer o festival Asakusa, uma 
espécie de carnaval fora de época realizado no Japão, 
religiosamente no último sábado de agosto. Des-
de então, já são seis anos cruzando o continente.
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“Carnaval é uma dimensão muito grande pra mim, principalmente por conta do que realizo fora do país. A responsabilidade é 
ainda maior neste trabalho porque eu tenho a obrigação em passar da forma correta. Estou falando de um patrimônio histórico 
do Brasil. Eles adoram ter contato com uma pessoa que tem total ligação com o nosso carnaval. Depois começam a vir para os 
ensaios no Brasil. Águia de Ouro é a única que em uma ligação bem forte com o Japão. Já tivemos enredo com um carro só de 
japoneses”, reforça.

Ele foi convidado pelo japonês e também mestre-sala, Tsubasa Miyoshi, a dar uma aula experimental na escola dele, no Japão, 
onde ele prepara alunos para vir ao Brasil. Foi assim que começou o projeto que dura até hoje. “Minha conexão com o Japão é 
surreal e eu tenho intenção de ficar de vez por lá e vir só para visitar e desfilar. O ‘Vila do Samba’ tem dado muito certo no Japão. 
Já soma 75 japoneses participantes mais pessoas de outras partes do mundo que acabam tomando conhecimento e nos procuram”, 
pontua.

A chegada na Coreia do Sul foi por meio de um amigo e da Cia. de Dança Hpassos, de Hugo Passos, onde participa de um projeto 
como bailarino profissional, juntamente com outros dançarinos e percussionistas, um total de 21 brasileiros transmitindo nossa 
cultura, por meio da dança e ritmos. Cada região do nosso país tem suas danças representadas.

Sua passagem pela Ásia começa em junho e segue até o final de agosto, entre Coreia do Sul (permanece por aproximadamente três 
meses), e Japão, país onde ministra aulas para formar mestres-sala e porta-bandeiras, passistas (masculino e feminino) e também 
para a terceira idade. Depois da maratona cultural, ele volta aos ensaios e preparação geral para o carnaval, no Brasil.

Enquanto não segue as atividades no continente asiático, João se dedica aos ensaios com Ana Paula para juntos defenderem o 
pavilhão da Águia de Ouro, que brindará todos em 2020 com o tema O Poder do Saber, em desfile na segunda noite de carnaval, 
no Anhembi. Como diz o enredo, eles prometem “... desafiar... surpreender...”. Vamos ficar de olho!
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O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Dom Bosco de 
Itaquera foi fundada a partir da Obra Social Dom Bosco, mantida 
pela Igreja Católica e seu fundador é o padre salesiano Rosalvino 
Moran Vinãyo, que desde então é o presidente da agremiação. 
Como título “O importante é que emoções eu vivi”, a escola da 
zona leste da cidade promete trazer um carnaval cheio de sen-
sações e sentimentos, onde a emoção será a protagonista, e con-
duzirá a agremiação a um desfile recheado de amor, nostalgia e 
principalmente, comemorações, afinal, coroa os 20 anos de sua 
existência.

A escola presidida pelo Padre Rosalvino, terá o enredo assinado 
novamente pelo carnavalesco Danilo Dantas, que defenderá as 
cores da escola pelo segundo ano e também integra a direção de 
carnaval, que conta ainda com os trabalhos de Gilson Barbosa, 
Juliana Barbosa, Fernando Costa, Carlos Shakila, Vera Regina e 
Telma Fernandes. Esta comissão está trabalhando duro e almeja 
novos voos com a Dom Bosco de Itaquera que desfilará pelo 
Grupo de Acesso 2 da Liga Independente das Escolas de Samba 
de São Paulo.

A Revista Sampa conversou com Danilo Dantas que falou sobre 
sua trajetória, o carnaval de 2020 e como é lidar com uma escola 
de samba ligada à uma obra social da Igreja Católica. Começamos 
perguntando se a igreja interfere, dá palpites ou sugestões no tra-
balho do carnavalesco. “Interferir no processo criativo não in-
terfere. Tanto é que desde que entrei na escola, no ano passado, 
eu tive a liberdade de propor o enredo que eu quis e este ano a 
mesma coisa. Mas desde a minha chegada eu entendi que a Dom 
Bosco é um braço social de um projeto da igreja e automatica-
mente fui pesquisar os antigos carnavais da escola, perguntei o 
que podia e não podia e por parte do padre nunca houve um não 
pra nada”, disse.

Escola de Samba 
Dom Bosco: onde 
o samba e a fé se 
unem
A escola que é presidida por um padre, 
faz um trabalho social com jovens que 
viram no samba um motivo para trans-
formar a sociedade.

texto: Ubiratan Miranda
           fotos: Ismael Toledo
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Um exemplo que a igreja não interfere é que no ano 
passado a escola falou sobre a ditadura, época em que 
o padre veio morar no Brasil, e mesmo assim ele não 
interferiu na parte da criação do enredo e das fantasias, 
inclusive no carro abre alas do carnaval passado tinham 
três caveiras. A única coisa que a presidência da escola 
não vê com bons olhos é a venda de bebidas alcoólicas 
nas barracas montadas nos dias de ensaio da escola e 
alguns trajes mais curtos usados pelas mulheres, o que 
não combina com um projeto social de acolhimento de 
adolescentes.

Sobre o enredo “O importante é que emoções eu vivi” 
para o próximo carnaval, ele foi proposto por Danilo 
Dantas, mas a comissão de carnaval tinha a ideia de 
falar sobre a escola que faz 20 anos em 2020. “Eu não 
queria falar só sobre a escola. Então surgiu a ideia de 
falar alguma coisa que mexesse com o emocional das 
pessoas. Foi de onde surgiu este enredo que eu já tinha 
na cabeça há anos e a ideia e foi muito bem aceita: va-
mos falar de emoções e finalizar com os 20 anos da 
Dom Bosco. A nossa ideia é emocionar, primeiramente, 
a comunidade da Dom Bosco. Quando eu desenvol-
vi o enredo fui perguntando para as pessoas o que as 
emocionavam então eu fiz um apanhado de tudo que 
emociona as pessoas e dividi em setores. Começamos 
com a primeira emoção, que é a infantil; passamos pe-
las personalidades que emocionaram a humanidade e 
o Brasil com seu talento; O terceiro setor será o dia-dia 
das pessoas (a emoção do esporte, a emoção de um bei-
jo de novela, a emoção do cinema, do rádio, teatro) e 
finalizo com a grande emoção que levou a escola Dom 
Bosco ser fundada, que é a devoção entre Nossa Sen-
hora e Dom Bosco, que fez o padre salesiano Rosalvino 
Moran Vinãyo criar o projeto social que inclui a escola 
de samba”, contou o carnavalesco.
 
Por uma opção do carnavalesco o samba-enredo de 
2020 foi encomendada a um grupo de compositores 
porque a disputa do ano passado gerou um atrito muito 
grande na escola e para evitar novas confusões este ano 
foram convidados alguns dos melhores compositores 
de São Paulo, com mais de 20 anos fazendo sambas-en-
redos, entre eles os dois ganhadores do ano passado, 
para fazer a obra. Os convocados foram Turko, Thiago 
de Xangô, Maradona, Celsinho Mody, Rafa do Cavaco, 
Ronny Potolski e Godoi.



Questionado sobre o lado administrativo-financeiro da escola de samba Dom Bosco, o carnavalesco afirmou es-
tar trabalhando na escola mais correta de São Paulo, perto das grandes escolas que andam muito mal financeira-
mente. “A Dom Bosco é muito organizada na questão financeira. Tudo que eu compro tenho que fazer três orça-
mentos e todas as empresas tem que ter CNPJ e emitir notas, e vocês sabem que no carnaval dificilmente se faz isso. 
Então o maior empecilho é nas compras, mas no final da tudo certo porque lá se administra muito bem o dinheiro”.

Danilo Dantas, 33 anos, formado em administração de empresas e nascido no bairro do Brás, tem um currícu-
lo recheado de conquistas positivas foi campeão com a Barroca Zona Sul nos anos de 2015 e 2017, levou a Tradição Al-
bertinense  ao quinto lugar em 2018 e ainda fez parte da equipe de carnaval 2019 da Dragões da Real no Depar-
tamento de Fantasias. Ele começou no mundo do samba com 13 anos tocando na bateria da Colorado do Brás e 
auxiliando na confecção de fantasias. Em 2009 recebeu convite para integrar a diretoria, mas neste ano a escola acabou cain-
do e houve uma ruptura dos membros da escola. Ele acabou saindo e foi para a Tradição Albertinense onde foi convidado 
para ser o carnavalesco em 2010. Em 2011 houve mais uma queda da escola do Brás e uma nova diretoria assumiu a escola.

“Os meus amigos do passado assumiram a Colorado do Brás e me chamaram para ser diretor de carnaval. Aí eu disse que não, 
queria ser carnavalesco. Os amigos não acreditaram, disseram que não tinham como me pagar e eu pedi uma chance. Eu mos-
trei na Tradição que eu posso e vou mostrar na Colorado que eu posso também. Não precisa me pagar nada. Se a escola for bem 
fazemos um contrato para o ano seguinte. Naquele ano a Colorado estava no Grupo 3 e subiu. Graças à Deus eu nunca senti 
o dissabor de um rebaixamento e o ponto alto desses 10 anos de carnaval foi ter chegado ao grupo de acesso em 2014”, disse.

 



Uma curiosidade é que a família de Danilo Dantas é toda evangélica. Ele chegou a se afastar do carnaval durante quatro anos, 
mas o desejo de voltar foi mais forte. Mas depois de algum tempo ele percebeu que poderia conciliar as suas atividades. “Eu 
entendi que existe um equilíbrio em tudo na vida. Assim como eu não concordo com os evangélicos que criticam o carnaval eu 
também não concordo com o povo do carnaval que bate nos evangélicos. Eu fico neste meio e é esta a minha vida. Eu entendi 
que é um talento que Deus me deu só que não posso misturar com minha fé. Então eu divido muito bem e embora ninguém 
da minha família seja do carnaval, minha mãe sempre foi minha maior incentivadora e até já desfilou comigo”, confessou.

Uma outra curiosidade da escola é a sua ala das baianas que tem o nome de “Divinas Baianas”. O respeito para com a igre-
ja e o projeto social é tão grande que a responsável pela ala foi pedir permissão para o padre para usar a palavra “Divinas”.
 
A Escola de Samba Dom Bosco será a 12ª escola a desfilar na segunda-feira de carnaval, dia 24/02 às 05h10.
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“Equilíbrio, força, confiança, 
empatia e muita alegria... 
É assim, como nesta foto, 
que inicio mais um novo 
ano. E que desejo a todos!’

Dayse Pacífico



“Na última etapa da Stock-
Car Bia vs Batista disputam 
uma posição no mais “puro 
jeito” StockCar, na tro-
cação de tinta e rodas no ar. 
Fantástico, simples assim!”

Elson Santos



“Cidade de São Paulo colorida. 
Aquarela urbana”.

Ismael Toledo



“Caminhar pelo 
centro de São Pau-
lo e fotografar o 
cotidiano das pes-
soas e a arquitetura 
do lugar, faz o meu 
dia ser especial. 
Amo sair pelas ruas 
e fotografar gente 
de todo tipo. Essa é 
a nossa cultura re-
gional!” 

Leandro Deccó



“Uma imagem que fala por si só”.
Marcelo Messina



São Paulo um
convite para amar
Os intérpretes cariocas relembram suas 
trajetórias até chegarem à terra da garoa

texto: Daniel Miranda
           fotos: Ismael Toledo

Em uma tarde descontraída, os interpretes Daniel Collete da 
Pérola Negra e Tiganá do Camisa Verde e Branco contaram 
um pouco de seus caminhos no samba no Rio de Janeiro e 
a vinda para o carnaval paulistano onde estão atualmente.

Os primeiros passos no samba

Alessandro Jorge Theofilo de Souza, conhecido no mundo 
do samba como Tiganá, nascido e criado no Rio de Janeiro na 
Baixada Fluminense, no município de Nova Iguaçu no bair-
ro Bandeirante, começou a ter o gosto de cantar graças a sua 
avó que era cantora da igreja evangélica, e quando sua mãe 
ficava em casa ouvindo Alcione ele já cantava junto com ela.

“Minha avó era da igreja, gostava de cantar e eu aprendi a 
me especializar cantando no coral”.

A primeira escola de samba onde Tiganá deu seus primeiros 
passos foi na Unidos do Bandeirante em Nova Iguaçu, onde 
começou como ritmista na bateria da escola e tinha um grupo 
de samba que tocava na época na quadra. Ficou conhecido e 
se lançou no mundo do samba na escola de samba Leões de 
Nova Iguaçu, no qual entrou na bateria da escola em 2003.

Almir Daniel Pimentel conhecido no mundo samba 
como Daniel Collete, nascido e criado no Rio de Janei-
ro na Baixada Fluminense, no município de  Nilópo-
lis, começou no samba em 1977 na ala mirim da esco-
la de samba Beija-Flor, onde aprendeu tudo no samba.

“Comecei na Beija-Flor na ala mirim, mestre-sala mirim, 
passei a ser ritmista passando por todos os naipes da bate-
ria, achando que eu seria o maior mestre de todos os tem-
pos “.
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São Paulo um
convite para amar

Posteriormente Collete se tornou diretor de bate-
ria na Beija-Flor para o carnaval de 1993, auxiliando 
Mestre Odilon e assim permaneceu até o fim do car-
naval de 1995. Seguindo Odilon, foi diretor de ba-
teria da Grande Rio, já em 1997 foi diretor de bate-
ria da X9 Paulistana auxiliando o Mestre Adamastor.

Soltando a voz na avenida

Tiganá começou a dar os primeiros passos como inter-
prete na Leões de Nova Iguaçu onde foi pego de surpresa 
ao gravar o samba da escola, já que o intérprete que iria 
gravar o samba concorrente para a disputa foi embora.

“O interprete que ia gravar o samba na época era o Orelha, 
ele é pai de santo e não quis gravar o samba e foi embora, 
eu estava fora do estúdio e os compositores do samba vi-
eram falar comigo. Disseram, olha você vai cantar o sam-
ba na gravação, o Orelha não vai mais gravar! O trabalho 
ficou muito bom e a partir daí fui defender o samba na 
quadra e graças a Deus o ele ganhou”.

Depois da gravação e a vitória nas eliminatórias do sam-
ba na Leões, em 2004, recebeu o convite do intérprete 
oficial da escola, Pixulé, para integrar o carro de som da 
agremiação, foi seu primeiro ano cantando na Sapucaí. 
Com a saída de Pixulé da Leões de Nova Iguaçu, Tiganá as-
sumiu o microfone oficial da escola nos carnavais de 2005, 
2006 e 2007. Também foi apoio no carro de som da Portela, 
Renascer de Jacarepaguá, Vila Isabel e São Clemente, e foi 
intérprete oficial da União de Jacarepaguá, Alegria da Zona 
Sul e Unidos da Ponte, todas escolas do Rio de Janeiro.

Daniel Collete já tinha sido diretor de bateria da X-9, 
foi onde iniciou a carreira de intérprete, a primeira 
vez que cantou foi no carnaval de São Paulo, onde esta-
va defendendo um samba nas eliminatórias para o car-
naval de 1998. Chamou a atenção de todos pela sua voz 
forte e potente, recebeu o convite para integrar o car-
ro de som, auxiliando o intérprete Royce do Cavaco.

“Recebi o convite da X-9 Paulistana depois da final do sam-
ba para integrar o carro de som ao lado do ícone Royce do 
Cavaco “.

Além de intérprete Daniel Collete em 1999 recebeu um 
convite e virou diretor de harmonia na X-9. Relembrou 
que em um certo momento durante os ensaios pedia 
para apagarem a luz da quadra para ouvir o coro da es-
cola e se toda a comunidade estava cantando o samba.
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Ponte Aérea do Samba

Cantando no carnaval carioca, Tiganá recebeu o convite para cantar em São Paulo no carnaval 2015, 
graças ao primo Alex que na época era mestre-sala do Camisa Verde e Branco e te indicou para ser o intér-
prete oficial da escola. Hervando Luiz Velozo conhecido no samba como Velozo o ligou fazendo o convite.

“Quando o presidente Velozo ligou e me convidou para fazer o teste, eu já fui buscar a história do Camisa e aprender 
a cantar os sambas e o hino da escola”.

Depois da gravação dos sambas do Camisa, Tiganá junto com o presidente foram para quadra e ele foi apresenta-
do como novo intérprete de uma das tradicionais escolas de samba de São Paulo, ficou no Camisa nos carna-
vais de 2015 e 2016 e retornou no ano passado onde está até hoje. Com ótimo desempenho no Camisa recebeu 
o convite para ser intérprete oficial da Mocidade Alegre, onde dividiu o posto com o interprete Ito Melodia.

Depois de integrar o carro de som da X-9 Paulistana, Daniel Collete recebeu o convite da presidente da Mocidade 
Alegre na época Elaine Cruz Bichara para ser o diretor de harmonia da escola. Em um evento foi convidado para 
cantar no palco, no término Elaine chamou Daniel para integrar o time de canto da escola Morada do Samba para o 
carnaval do ano 2000. No carnaval de 2001 assumiu o posto de intérprete junto com o Clovis Pê e no carnaval de 2002 
assumiu sozinho o posto de intérprete até o carnaval de 2007, sendo campeão na escola por 2 carnavais (2004 e 2007).

“No carnaval de 2003 a Mocidade não ia muito bem nos ensaios e um pai de santo realizou uma oração em Yoruba, 
eu não entendi nada, mas senti uma energia muito boa ali”, relembra.
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Depois de uma passagem vitoriosa na Mocidade Alegre, Daniel recebeu o convite do presidente Gaspar para ser 
intérprete da X-9 Paulistana e ficou nos carnavais de 2008, 2009 e 2010. Depois que terminou o seu contrato com 
a X-9, recebeu um telefonema do presidente Tomate para ser intérprete da Dragões da Real, onde foi a voz oficial 
da escola no período de 2011 até 2016.

“Minha história com a Dragões é antiga, eu peguei a escola no Ipiranga, chegamos ao Anhembi e subimos para o 
Grupo Especial “

Daniel Collete também foi intérprete da Leandro de Itaquera em 2017 e da Unidos de Bangu em 2019 no Rio de 
Janeiro, atualmente está na escola de samba Pérola Negra, será o terceiro carnaval consecutivo na agremiação da 
Vila Madalena.

A diferença de cantar no Rio e em São Paulo
Para Tiganá a diferença de cantar no Rio e em São Paulo é o tratamento e o respeito que recebe aqui, diz que se 
tem mais valorização para os profissionais do samba.

Para Daniel Collete a diferença de cantar no Rio e em São Paulo é a identificação que o profissional tem pela es-
cola, onde os intérpretes criam uma identidade com a agremiação.

A frase que define as vozes do samba paulistano
“Quem pensa pouco, erra muito! Eu levo essa frase para minha vida “. Tiganá

“Amor pelo que faz, amor pelo próximo, amor pelo ser humano, amor em viver, amor em realizar”. Daniel Collete
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A quem pense que eles só fazem seus ensaios de quadra. Outros acham fácil uma porta-bandeira 
ficar a girar. Outros pensam, ah isso eu faço, é fácil! Mas ninguém imagina que o trabalho de um 
casal de mestre-sala e porta-bandeira começa assim que termina o desfile. Após seu desfile com sua 
respectiva escola, eles têm um mês de descanso e aí começa outro tipo de trabalho a RENOVAÇÃO.

As escolas analisam notas, alguns detalhes e comportamentos no decorrer do ano e após o desfile 
cada uma se reúne com sua diretoria para decidirem se o casal continua ou não para o próximo 
carnaval. O trabalho e tramite de renovação ou contratação segue durante o ano até a Liga pedir os 
nomes dos casais oficiais, como pede o regulamento na entrega da pasta de cada agremiação.

Assim que estão contratados ou renovados, começam os ensaios em suas quadras, mas como eu disse 
aos que pensam que o trabalho de um casal fica só em ensaios com sua comunidade, não é verdade. 
O casal junto com sua escola vão atrás de profissionais qualificados para realizar laboratórios e aulas 
para corrigir e ajudar no processo de desenvolvimento, para poderem assim trazerem a nota máxima 
na avenida.

Esses profissionais são geralmente mestres-sala ou porta-bandeiras que dão aulas, dicas e corrigem 
trazendo a identidade ao casal em seu estilo. No decorrer do ano os ensaios ficam mais intensos, 
chegando a quase todos os dias por mais de 4 horas, trabalhando também outros lados, como a 
parte aeróbica, alimentação, psicologia, preparação física e assim fortalecendo também a parceria 
de ambos.

Ednei Pedro Mariano, Ana Reis, Ronaldo Gonsalves, Vanderleia Franco, Dani Renzo e muitos outros 
realizam este tipo de trabalho com os casais oficiais, para assim ficarem em perfeita sintonia. Mestre 
Ednei um veterano e presidente da AMESPBEESP (Associação de Mestre-sala e Porta-bandeira e 
Estandarte de São Paulo), administra junto com uma equipe de instrutores cursos para formação de 
novos profissionais da arte do bailado.
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Esse ano está trabalhando com os casais oficiais de grandes agremiações: Taty & Bruno (Vila Maria); Adriano & Walkiria 
(Bandeirantes do Saboo de Santos); Thiago & Jéssica (Sangue Jovem de Santos); Ney & Thais (Dragão Imperial de Bragança Pau-
lista); Jean & Geisle (Unidos da Vila Aparecida de Bragança Paulista); Erick & Carla  Unidos (São  Lucas); João Lucas & Jacque 
Silva (Amizade da Zona Leste).

Ana Reis a primeira porta-bandeira da Águia de Ouro esse ano está trabalhando com os casais oficiais Eliana & Arthur (Pérola 
Negra); Lenita & Igor (Barroca); Daniel & Edlaine
(Terceiro Milênio); Daniela & Lucas (Torcida Jovem); Monalisa & Cleydson (Nenê); Sandra & Higor (Primeira da Líder); Gaby 
& Wagner (Gaviões). 

As agremiações também estão compreendendo a importância deste trabalho cada vez mais. Após as festas de fim de ano, começam 
os ensaios técnicos, mais ensaio de quadra, mais aulas com seus instrutores profissionais, mais eventos e apresentações...  O casal 
dispõe da sua vida 100 %, para que através de sua arte cheguem ao dia do desfile confiantes em trazer os 40 pontos tão almejados. 

E aí? Então é fácil?

E tem mais... Roupas, atelier, fantasias pesadas, maquiagem, sapatos, etc.

Você sabia que com tudo isso ainda poucos são remunerados? Muitos ainda fazem por amor à arte!

Então quando verem um casal de mestre-sala e porta-bandeira levantem e aplaudem, porque além de não ser nada fácil, eles 
estarão sempre com um sorriso no rosto esperando sua reverência ao que eles mais amam, seu pavilhão.

Nós da Revista Sampa desejamos a todos os casais, felicidade, sucesso e que risquem a passarela do samba com seu amor, suor 
e dedicação. 

Os Majestosos da Avenida



Memórias
Uma  década  de 
 bambas e  transformações

texto: Diney Isidoro                    
          fotos: Ismael Toledo

“Um resumo da ópera do Carnaval Paulistano”

Olá Cara Gente Bamba,
Feliz ano novo!
Ufa, enfim chegou 2020 e mais uma década está fechando a conta e pas-
sando a régua. 
Por sinal uma das décadas mais emocionantes em se tratando do Carna-
val de São Paulo.
Teve quebra de Jejum, desfiles memoráveis sem taça, nota rasgada, in-
cêndio, Fábrica do samba e a Queda das tradicionais... bem um munda-
réu de histórias bacanas para contar que irei resumir em pequenos atos...
Vamos recordar um pouco do que aconteceu na Passarela do Samba?

I ATO - DOCE SABOR DA CONQUISTA

Abrindo as cortinas da década, temos o fim de um jejum!
Depois de Quinze anos de grito entalado (1994-2010), a Sociedade Ro-
sas de ouro soltou a pleno pulmões o grito de é Campeã! Feito que não 
acontecia desde a gestão do Lendário Presidente Eduardo Basílio e com 
sabor de chocolate a taça foi para a Brasilândia, após uma disputa acirra-
da com a co-irmã Mocidade Alegre. E falando da comunidade do Bairro 
do Limão, a Morada do Samba empilhou conquistas nesta década, arre-
batou um Tricampeonato (2012/2013/2014), pasmem!!!

Este Feito não acontecia, desde o Tricampeonato festejado no bairro do 
Bixiga pelo Vai-Vai (1999/2000/2001). Este resultado também marcou o 
Tri-vice da Roseira, que sequência! Mas quem pensa que o Vai-Vai não 
conquistou nada neste período se enganou! A comunidade teve moti-
vo de sobra para festejar com as conquistas de 2011 e 2015. Com duas 
homenagens especiais: O Maestro João Carlos Martins e a Cantora Elis 
Regina, a escola mostrou todo o poder da Saracura e arrepiou a avenida. 
Mas não paramos por aí acreditem, a galera do Império de Casa Verde 
também festejou e muito, pois deram fim a um jejum de dez anos sem 
conquistas (2006-2016), e o Tigre novamente pois as garras na avenida e 
na Taça, Alô Casa Verde!
E claro, também tivemos a grata surpresa de duas novas escolas, es-
crevendo o seu nome no livro de ouro de nossos festejos, Acadêmicos do 
Tatuapé e Mancha Verde. 
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Uma  década  de 
 bambas e  transformações

O sabor da primeira conquista foi tão bom que a Tatuapé repetiu a dose (2017 e 2018) e a Mancha Verde que a anos vinha 
trazendo bons desfiles, enfim chegou ao tão sonhado título (2019).
Meus amigos, nunca na história tivemos seis agremiações soltando o grito de Campeã, algo impressionante, desde de antes 
da oficialização, uauuu!!!

II ATO - ENTRE SONHOS E BAMBAS

Olha quantos momentos legais para recordar!
Uma década, marcada por desfiles memoráveis. 
Como não se recordar dos desfiles da Mancha Verde de 2010, 2013 e 2018?
E a trilogia de vices campeonatos da Rosas de Ouro (2012 a 2014).
Difícil esquecer do milagre da Pérola Negra em 2011 e toda sua superação em seu barracão que culminou em um dos 
momentos mais deslumbrantes daquele ano.
Na Bela Vista, regada de axé com Mãe Menininha dos Gantois e Gilberto Gil.
Os belos desfiles da Morada do samba nos anos de 2010,2011 e a comemoração do seu Cinquentenário em 2017.
Sem contar as belas homenagens a Marília Pêra e a Cantora Alcione, haja coração!
E por falar em coração, logo me recordo do emocionante retorno do Camisa Verde e Branco em 2012 e aquela maravilhosa 
Comissão de frente?
Que lembrança boa!
E a X9 Paulistana, soltando as cordas do Banjo para desfilar em homenagem a Arlindo Cruz?
E por falar em saudade, que saudade do grande Cacique, o nosso eterno Baobá!
Seu Nenê de Vila Matilde que deixou saudades e não pode ver o deslumbre de sua escola em 2015. (falecido em 04 de 
outubro de 2010).
E o que dizer sobre a Vila Maria e os emocionantes desfiles de 2011 e 2017?
A Cultura Nordestina, quase cravou a Tucuruvi na lista das Campeãs em 2011 e em 2012 foram detalhes que tirou o título, 
faltou pouco heim Sr. Jamil.
E por falar em quase, o que dizer dos desfiles de: 2013,2017,2019 da Dragões da Real?
Será que algum torcedor esquece aquela apuração de 2017?
E o luxo e a riqueza da Tom Maior em 2018, que presente!
A comunidade da Pompeia nos presenteando com João Nogueira em 2013 e Dorival Caymmi em 2014.
Ah, e muito Obrigado, Gaviões da Fiel, por nos presentear com os desfiles de 2010 e 2019 e como foi bom recordar o clás-
sico samba de 1994.
A família Imperiana, se lembram com carinho de 2015, 2017, 2018 e 2019, sem dúvidas!
E o que falar da alegria emanada pela Unidos do Peruche em 2016 e 2017?
E não podemos fechar estas lembranças sem citar a sequência da Acadêmicos do Tatuapé (2013 a 2016).



Se você sentiu saudades destes momentos, com certeza vai correr para o youtube e conferir!

III ATO - O GRAND FINALE - UM ODE A ÓPERA DO SAMBA

Meus caros leitores, recordar estes momentos foi de perder o fôlego!
No maior espetáculo da terra a céu aberto, quantas histórias fascinantes.
Mas nem só de alegrias vivemos nesta década, tivemos o drama da Pérola negra e as enchentes na Vila Leopoldina 
em 2011, o incêndio no Barracão da Mocidade Alegre em 2012 e sua recuperação meteórica que garantiu mais 
um título para sua galeria.
O grave incêndio no atelier da Acadêmicos do Tucuruvi em 2018, que fez com que a escola fosse a primeira a 
desfilar como Hors concours na história de nosso Carnaval.
Sem falar das notas voando pelos ares em 2012 na apuração!
Porém, além disso, tivemos muitos leds, inovações, coreografias mil, alegorias gigantescas, luxo e glamour.
A grande batalha das notas, as mudanças de regulamento e formas de julgamento.
A Exuberância das mais belas rainhas, musas, passistas, princesas cortejando a elegância dos Reis Momos.
As datas comemorativas de cada agremiação sendo celebradas na pista.
A criação da Fábrica do Samba I e II, trazendo um novo cenário para criação de nossos artistas para o carnaval e 
a Parceria com o Senai ajudando a especializar novos profissionais para manter acesa esta magia.
Bem em uma década tão especial e cheia de positividade que esqueceram de celebrar os 50 anos de oficialização 
do Carnaval Paulistano em 2018!
Ato falho!!!
Mas tudo bem, tivemos após 35 anos o retorno da Colorado do Brás e a ascensão e fortalecimento de diversas 
escolas nos demais grupos. 
Mas iremos fechar a década com a palavra “esperança” bordada nos pavilhões das Tradicionais: Camisa Verde e 
Branco, Nenê de Vila Matilde, Unidos do Peruche e Vai-Vai para que retornem ao grupo de elite em breve.
Bem, estas são algumas das lembranças que trago na memória, se você tiver outras boas histórias, conte em nossa 
página.

Agora com licença aos amigos leitores.
Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo 

Seja bem-vindo Carnaval 2020! 

A gente se vê por aí...





Verão combina com drinks coloridos e refrescantes

Está aberta a temporada de happy hours com os amigos e as tardes quentes do início do ano são favoráveis para os en-
contros regados a drinks diversos. Entre os mais pedidos estão os preparados com gin, tônica e frutas. Também há as 
diversas versões de caipirinhas, seja com cachaça, vodka e outros destilados, e ainda as sakerinhas. Opções não faltam e 
o bom velho chopp gelado com colarinho de três dedos pode ser uma boa pedida também.

Entre os destaques com lançamentos na carta de drinks estão os novos coquetéis com gin e tônica do Templo-Bar de Fé. 
Todos eles têm como base gin, tônica e são servidos em taças de acrílico que podem ser levadas para casa. A curiosidade 
está nos nomes com os quais foram ‘batizados’: Promessa (com xarope de tangerina e zimbro), Mandinga (xarope de 
mirtilo, hibisco e suco de limão), Novena (com xarope de grenadine e cardamomo) e Simpatia (hibisco, pimenta rosa e 
suco de limão). Valor: R$ 35.

Para quem está em férias na Baixada Santista, opções também não faltam, principalmente nos arredores de Santos. A 
cidade acaba de ganhar alguns bares bem descolados e ideais para happy hour, depois de um dia de praia. Todos oferecem 
drinks refrescantes e cheios de identidade.

No Qualéh, inaugurado em dezembro, além do clima carioca, a casa oferece uma carta de drinks exclusivos que também 
homenageiam a ‘cidade maravilhosa’, como o Sacolé Açaí (vodka, creme de açaí e xarope de frutas vermelhas), Sapucaí 
(vodka, licor Amaretto, purê de acerola, suco de limão siciliano, bitter laranja e defumação de especiarias) e o ousado 
Coca Mai Tai, refrescante e levemente encorpado, inspirado na coquetelaria Tiki com típico sabor caribenho (Rum 
Bacardi Ouro, xarope de amêndoas, suco de limão taiti, licor de laranja e folhas de coca. Valor médio dos drinks: R$ 27

Roteiro Turístico & Gastronômico
Drinks  para  o  verão

texto: Mônica Silva                 
          fotos: Divulgação



Ainda na baixada, o Ara-
puka Gastrobar tem o re-
frescante Drunk in Love 
(gin Tanqueray, vermouth 
doce, chá de hibisco, mo-
rangote, limão siciliano 
e egg white, acompanha 
poção do amor). Para 
quem aprecia coquetel 
mais adocicado, floral, 
cítrico, aromático e en-
corpado é a pedida para a 
noite. Valor: R$ 32.

Sempre bom lembrar 
que, se beber, não dirija! 
Melhor utilizar os carros 
de aplicativo para evitar 
problemas e assim poder 
curtir a noite saboreando 
o melhor do happy hour.

Serviço

São Paulo – capital
Templo-Bar de Fé
Rua Guaimbé, 322 - Moo-
ca - São Paulo
Informações: (11) 2601-
1441 - Whatsapp (11) 
98383-1413 Visite: www.
bartemplo.com.br

Santos

Qualéh O Bar
Av. Epitácio Pessoa, 227 – 
Embaré
Informações: De segun-
da a quinta, das 17h às 
00h40; sexta, das 17h à 
01h40; sábado, das 11h à 
01h40 e domingo das 11h 
às 00h40.

Arapuka Gastrobar
R. Azevedo Sodré, 123 - 
Gonzaga, Santos
Informações: (13) 3301-
3009




