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A (inesperada) ressaca de carnaval

Sabe quando falam “agora que o carnaval passou tudo vai voltar ao 
normal”? Eu nunca gostei dessa expressão, porque quando a gente 
gosta da festa, não quer que chegue ao fim. Pois bem, fevereiro passou 
e veio março. 

Porém, o tal início do ano precisou ser adiado por conta de algo tão 
inusitado quanto inédito em nossas vidas: uma pandemia de coronavírus 
ou COVID-19, que nos obrigou a entrar em regime de isolamento social 
para evitar que a doença se alastrasse dizimando centenas de pessoas 
em um só dia como ocorreu na China (país de origem da epidemia e 
onde os primeiros casos foram registrados, em dezembro, de 2019), 
Europa, Estados Unidos e quase todo o mundo. 

Assim passamos a viver uma rotina confinados em nossas casas, sem 
poder abraçar, encontrar, festejar ou estarmos próximos de quem 
amamos e confraternizamos. Uma ironia, tudo isso ocorrer no mês 
seguinte ao carnaval, quando ‘tudo voltaria ao normal’! 

Mesmo com esse cenário caótico, não podemos deixar a alegria 
confinada! Nosso time se dedicou durante a quarentena na preparação 
de mais uma edição, que chega cheia de melhores momentos do 
carnaval 2020. Nosso abre alas é a campeã Águia de Ouro. O presidente 
Sidnei Carriuolo e o Mestre Juca Guerra falam sobre a espera (foram 44 
anos!) e motivação para os próximos campeonatos. 

Um especial com o desfile das campeãs traz como foi a passagem de 
cada escola na avenida e seus destaques, em registros feitos pelas 
lentes de Elson Santos e Dayse Pacífico.

Aí está mais uma edição da Sampa Carnaval e Turismo para que todos 
possam relembrar um pouco do que foi o carnaval. 

Ótima leitura e #fiqueemcasa!
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“Quem sabe faz a hora, 
não espera acontecer”

Texto: Fabi Faria

Fotos: Acervo Águia

	 Dayse	Pacífico
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O “Poder do Saber” fez a agremiação da 

Pompeia conquistar seu primeiro título no 

Grupo Especial após 43 anos

O ano era 1976, oriunda do time de futebol 

de várzea “Faísca de Ouro Futebol 

Clube”, no dia 09 de maio do mesmo 

ano, nascia a Águia de Ouro. Muitas histórias 

marcaram a trajetória da escola ao longo de décadas.

Mas com certeza o título inédito no grupo de 

elite do Carnaval de São Paulo foi o ápice desde 

sua fundação. Com o enredo “O Poder do Saber! 

Se Saber É Poder, Quem Sabe Faz a Hora, Não 

Espera Acontecer”, a escola subiu ao ponto mais 

alto do pódio. 

A Revista Sampa bateu um papo com um dos 

presidentes mais antigos em atividade de uma 

escola de samba da capital paulista, Sidnei 

Carriuolo Antônio, que assumiu o posto em 1981.

Revista Sampa: Como é comandar uma escola de 

samba como a Águia de Ouro?

Sidnei Carriuolo: É prazeroso! Nunca canso 

de falar que tenho componentes maravilhosos. 

Administrar uma escola como a Águia de Ouro é uma 

honra! Sempre agradeço por estar à frente dessa 

comunidade. Com palavras eu ficaria aqui falando uma 

semana e não iria conseguir me expressar nem 10% do 

que eu penso e acho, mas agradeço todos os dias. 

Revista Sampa: Foram mais de quatro décadas 

esperando por essa vitória. O que você acha que 

diferenciou o desfile de 2020 dos outros?

Sidnei Carriuolo: Acho que foram duas coisas esse 

ano que fizeram toda a diferença. Durante todos 

esses anos, eu sempre falei, preguei dentro da 

escola que nós só seríamos campeões quando todos 

quisessem ser campeões. Então, essa energia, essa 

vontade de ser campeão não poderia ser de um 

grupo de pessoas, mas sim da totalidade. A outra 

coisa foi a mudança. Nós paramos um pouco de 

dar espetáculo, de fazer inovações com a escola, 

principalmente em termos de bateria colocamos o 

“regulamento embaixo do braço” e seguimos à risca. 

Acredito que isso deu um retorno muito grande. Nós 

trabalharmos em cima dos critérios de julgamento, 

sem se preocupar tanto com espetáculo no geral, 

não que não tenha sido um grande desfile, mas nós 

que estávamos à frente da escola nos preocupamos 

muito mais com as regras do jogo.

Revista Sampa: Você já pensou alguma vez em 

desistir do carnaval?

Sidnei Carriuolo: Várias vezes, pelo menos uma 

vez por ano, umas quarenta vezes. Mas tirando 

a brincadeira de lado, somos seres humanos e 

dependemos muito da motivação das pessoas que 

nos rodeiam. Eu, graças a Deus sempre tive pessoas 

muito boas ao meu lado, que de uma forma ou de 

outra me incentivaram a não parar nessa luta, nessa 

guerra. Existe aquele ditado: “Você não pode desistir 

dos seus sonhos”, Demorou, mas o importante é que 

ele aconteceu e eu estou muito feliz, nem tanto por 

mim, mas por nossa comunidade, nosso povo! Eles 

acreditaram e não desistiram, sempre ajudando, 

sofrendo e vibrando, essas pessoas que sempre me 

serviram como estímulo.

Revista Sampa: Como você lida com críticas?

Sidnei Carriuolo: Normal, não levo muito a sério 

não, pois não acredito muito nessa coisa de crítica 

construtiva, eu tenho isso muito bem definido na 

minha cabeça. Quando uma pessoa não concorda 

com alguma coisa, se ela realmente estiver falando 

de coração é porque quer ver o acerto daquilo. Então 

cabe a ela fazer e mostrar a maneira certa. Não 

adianta ficar criticando: “Eu critico porque acho que 

não está legal”. Todo mundo tem sua opinião, mas é a 

execução que manda. As pessoas gostam de serem 

polêmicas e se mostrarem entendidas. Nossa escola 
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está aberta, então podem vir executar. Mas é assim, 

vai trazer a ideia, o material humano e os recursos 

para poder realizar, não é só “eu acho se fizesse tal 

coisa...”, assim é fácil. Ainda mais hoje em dia, que a 

maioria das críticas vem de “trás de um teclado”, não 

esquento minha cabeça com essas coisas. 

Revista Sampa: Tirando 2020, qual foi o momento 

mais marcante vivido por você na Águia de Ouro?

Sidnei Carriuolo: Acho que talvez essa seja a 

pergunta mais difícil de responder, pois cada ano teve 

uma situação marcante. Teve anos que marcaram 

por coisas boas, outros por coisas ruins. Umas por 

felicidade, outras por tristeza ou por superação. 

Realmente eu não saberia dizer qual o ano mais 

marcante. Tirando esse título de 2020, o mais 

marcante é o que estar por vir, coisas novas, por não 

saber o que acontecerá. Principalmente nessa época 

agora que estamos vivendo, pois existe o risco de 

termos que fazer carnaval sem verba. Fazer o carnaval 

da superação, não digo original, mas um carnaval de 

raiz, de quando não tinha dinheiro e a gente ia para 

a pista sem preocupar com alegorias e fantasias. 

Tirando 2020 é o futuro em 2021.

Revista Sampa: O que você acha que difere o 

carnaval de hoje com os antigos carnavais?

Sidnei Carriuolo: Tudo! O carnaval de antigamente 

não tinha interesse financeiro, até porque não havia 

dinheiro, nem motivo para existir este interesse. Era 

algo totalmente discriminado de “negro, maloqueiro, 

bandido”. Vivíamos em pleno regime da ditadura 

com controle de qualquer tipo de aglomeração. 

Tinha também muito malandro, quando eu digo 

malandro é o cara que sabe chegar e sair do lugar 

sem ter problema nenhum, eram pessoas que tinham 

filosofias de vida muito interessantes. Eram cobrados 

como “homem”, eram respeitadores, não saíam 

criticando ninguém, ou falando besteiras. Só quem 

viveu pode entender o que eu estou falando. Quem 

não viveu vai achar que é conversinha fiada, disse me 

disse. Mas ainda tem muita gente boa viva que é dessa 

época e são fundamentais para a evolução do carnaval. 

Já hoje está tudo muito fácil, nós temos toda a 

cobertura televisiva, hoje sambista assina até CD, 

dá autógrafo e tira fotos com as pessoas. Eu sou da 

época em que as pessoas nos evitavam, pois éramos 

mal falados. Quem não viveu não pode falar, já ouvi 

pessoas dizerem que raiz é coisa de árvore que nasce 

do chão. A ignorância chega ao ponto de dizer que a 

história do carnaval é de cinco anos para cá. 

O que nós temos são duas etapas muito distintas, uma 

é antes da Rede Globo, outra é depois, pois quando 

começamos a aparecer criou-se um status de artista e 

aumentou a responsabilidade pela grande visibilidade 

do carnaval. Começou um reconhecimento maior e daí 

por diante, as coisas foram mudando por conta dessa 

exposição. Mas tenho muito vivo em minha memória 

o tempo em que a gente ensaiava na rua, os valores 

eram em “Livro de Ouro”. 

Para quem não sabe, eram umas folhinhas em 

cor de ouro que passávamos para as pessoas que 

tinham um poder aquisitivo maior fazerem uma 

doação, que colocava o nome lá e com esse dinheiro 

comprávamos cetim para poder fazer as fantasias, 

pois todas eram praticamente iguais, com exceção 

das mais luxuosas que eram feitas de veludo e 

com alguns bordados. Mas o que valia mesmo era 

a disposição das pessoas na pista, valia o canto, a 

batucada. A demonstração espontânea de alegria 

era marcante não tem como descrever. Igual a quem 

nunca pisou na pista e só vê o carnaval pela TV, a 

emoção é outra.

 

Antigamente tínhamos a emoção de entrar na 

avenida, mesmo sem estarmos bem vestidos e com 

alegorias bonitas, mas o carinho e a dedicação que 

as pessoas tinham de forma espontânea, não têm 

como descrever. Me desculpem por me estender no 

assunto, mas é impossível falar pouco de carnavais 

de outrora. 

Revista Sampa: Qual frase define sua vida?

Sidnei Carriuolo: Uma frase bem simplesinha: “Jamais 

desista dos seus sonhos”, nunca, jamais!

Revista Sampa: O que te motiva?

Sidnei Carriuolo: Cada momento uma coisa, cada 

situação é uma motivação. Se eu colocar a história desses 

quarenta e poucos anos de Águia de Ouro e praticamente 

quarenta anos como presidente serão inúmeras. 

No começo, a motivação era tentar montar uma sede, 

pois sempre acreditei que a escola só conseguiria 

chegar a algum lugar se tivesse uma estrutura. 

Depois, a motivação da construção. Conseguimos 

embaixo do viaduto Antártica, no bairro da Pompeia, 

montar alguma coisa. Ficávamos sempre embaixo 

d´água, por conta das inundações causadas pelas 

chuvas, ali na região, o que sempre destruía tudo e aí 

a motivação de reconstruir. Depois pegou fogo e mais 

uma vez tivemos que nos reerguer. 

Posteriormente, a motivação da construção da nova 

quadra, que ficou maravilhosa e recentemente, o 

nosso campeonato. Sempre me motivei através das 

dificuldades, que quanto maiores, mais motivação 

me davam para lutar, pois parece que a dificuldade 

nos impulsiona e motiva. Eu costumo dizer que ‘vou 

morrer atirando’, essa é a verdade. Motivação é estar 

sempre vencendo. Enquanto tiver vida, eu espero 

vencer e continuar a ter motivação.

Revista Sampa: Qual o seu maior sonho?

Meu sonho, eu acho que talvez que essa semente 

que foi plantada, chamada Águia de Ouro. Espero que 

jamais seque e que se transforme em uma árvore com 

frutos para toda a eternidade, sem ser destruída ou 

podada. 

Revista Sampa: Sidnei por Sidnei

Sidnei Carriuolo: Essa é uma pergunta muito louca, 

normalmente costumo ver esses tipos de perguntas 

na TV, aí a pessoa fala e dá uma resposta bonita. A 

verdade é uma só, eu não me conheço! Eu não sei do 

que do que sou capaz, eu não saberia me descrever. 

Eu deixo para as pessoas falarem o que acham de 

mim, pois acredito que será mais sincero do que a 

minha própria definição.
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Armando Guerra Júnior ou Mestre Juca como é mais conhecido foi uma 

das figuras marcantes do carnaval durante a apuração. Sua emoção era 

tamanha que os holofotes se voltaram para ele. Emocionado, após o anuncio 

do título, disse aos jornalistas que beijaria a boca de um por um, do tamanho 

que era sua felicidade.  Para ele, comandar uma bateria há muitos anos é 

fácil quando é em sua escola do coração e não existe prazer melhor: “Por 

exemplo, eu quero ficar até uns 110 anos pelo menos” (risos). 

Há muitos anos, o Mestre que não se recorda o ano, já pensou em desistir 

do cargo por problemas familiares, mas foi convencido a permanecer após 

uma conversa com presidente Sidnei. “Ele me abriu os olhos para muita 

coisa e levo isso comigo até hoje”. Os segredos de Juca para motivar seus 

componentes é ter respeito, tratar a todos igualmente, sem discriminação, 

ser amigo, sempre fazer tudo em conjunto, fazer desenvolver coisas novas e 

ouvir a opinião de todos, sempre! 

Disse que o seu maior sonho foi realizado quando se tornou campeão do 

carnaval pela Águia de Ouro: “Agora tenho o sonho de ser bicampeão e se 

Deus permitir, não vai faltar trabalho e comprometimento para isso se realizar”. 

Para ele, a frase que define a sua vida “com toda a certeza e sem hipocrisia” 

é: ‘ÁGUIA DE OURO,RAZÃO DA MINHA PRÓPRIA VIDA!!!’
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O GRANDIOSO 
DESFILE DE REIS

Texto: Lucas Torres

Fotos: Elson Santos
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A Morro da Casa Verde, após conquistar o vice 

campeonato do grupo de acesso II em 2019, 

veio para a avenida com toda a força e tradição 

da comunidade verde e rosa. Fez uma grande festa à 

todos os reis: de Palmares ao Rei Momo. O carnavalesco, 

Babu Energia, soube aproveitar cada detalhe do tema, 

mostrando a força do povo negro, as lendas e as 

personalidades que marcaram a história, terminando com 

uma grande festa para os Reis da Alegria.

  

No módulo visual, com fantasias de fácil leitura, os reis 

brilharam na pista. Completas, coloridas e com belo 

acabamento, vale destacar a ala do Xangô, Rei da Justiça. 

O conjunto alegórico, apresentou a divisão do enredo com 

uma bela execução das esculturas e um bom trabalho de 

acabamento. No abre alas, destaque para os Reis Negros. 

O enredo foi dividido em três setores: no primeiro, os Reis 

Negros, Zumbi dos Palmares, Xangô, Mandela e o rei Pelé; 

o segundo setor trouxe Luís Gonzaga, Zé do Caixão, Rei 

David e Midas, o rei da ganância; fechando o desfile com 

muita alegria, Chacrinha e o Rei Momo.

No módulo dança, a comissão de frente fez uma 

apresentação perfeita. Utilizando-se de adereços de mão, 

simularam uma grande batalha com um figurino que 

encantou a todos. Na sequência, o casal de mestre sala 

e porta bandeira, Leonardo e Camila, brilharam com um 

bailado tradicional executado com perfeição. A evolução 

dos componentes, como é característica, foi muito alegre, 

tranquila, sem apresentar nenhuma dificuldade aparente.

O módulo musical, trouxe Fernandinho SP à frente do 

carro de som. O samba, com belas rimas e melodia, 

facilitou a harmonia da escola. Os componentes formaram 

um coral que impressionou a todos no Anhembi. A bateria, 

com a presença tradicional de Dona Guga à frente, foi 

comandada por Mestre Marcel Bonfim. Mostrando todo o 

seu talento, ele apresentou bossas e arranjos muito bem 

executados, afinação impecável e paradinhas que fizeram 

o público delirar. 

A escola teve nota máxima, conquistou o título e volta ao 

Grupo de Acesso após quatro anos.
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FACES DE CHICO, O MELHOR 
RÉMEDIO É SEMPRE SORRIR 

Texto: Lucas Torres

Fotos: Elson Santos

	 Dayse	Pacífico
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A Acadêmicos do Tucuruvi veio para alegrar 

e sacudir o sambódromo do Anhembi. Após 

dois anos de muitas dificuldades, um incêndio 

em 2018 e o rebaixamento em 2019, a agremiação 

apresentou todas as faces de Chico Anysio. Um 

desfile, tecnicamente, luxuoso, elegante e com muita 

irreverência, assinado pelo Carnavalesco Dione Leite. Fez 

jus a todo o talento do homenageado.

No módulo dança, a escola já começou mostrando que 

voltaria para o Especial. A comissão de frente optou por 

não usar elemento cenográfico e trouxe personagens 

que marcaram época. Muito bem caracterizados e 

sincronizados, encantaram a todos, cumprindo bem a sua 

função. Na sequência, o primeiro casal de mestre sala e 

porta bandeira, Luan e Waleska. Juventude e experiência, 

que brilharam com um bailado seguro e muito bem 

executado. A evolução dos componentes foi contÍnua, 

tranquila e perfeita, sem correria, nem buracos. 

O módulo musical teve Leonardo Bessa comandando o 

coral. O samba enredo, alegre e para cima, representou 

muito bem o ânimo da comunidade e manteve o desfile 

animado. Destaque para o trecho “O Rei do riso nos 

ensinou, o melhor remédio é Sorrir”, a grande mensagem 

do enredo. A bateria de Mestre Serginho, que estreou 

no comando da Zaca, manteve a cadência, apresentou 

bossas elaboradas e favoreceu a harmonia da escola. Os 

componentes cantaram com muita alegria e o coral se 

destacou a cada “paradinha”.

O módulo visual trouxe um conjunto alegórico luxuoso, 

com esculturas perfeitas, bem iluminadas e um 

acabamento impecável. A alegoria que trouxe a Escolinha 

do Professor Raimundo foi o destaque do desfile. As 

fantasias leves, coloridas e de fácil leitura, representando 

muito bem os personagens icônicos do homenageado. O 

enredo, alegre e divertido, a cara da escola da Zona Norte, 

contou de forma magnífica a vida e obra de Chico Anysio. 

O desfile foi técnico, perfeito e muito alegre, divertindo 

a todos no Anhembi. A escola conquistou o vice 

campeonato do grupo de acesso, retornando, então, ao 

grupo especial em 2021.



24 25

VAI-VAI DE 
CORPO & ÁLAMO 

Texto: Lucas Torres

Fotos: Elson Santos
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O Vai-Vai entrou no anhembi, com enredo 

assinado pelo experiente carnavalesco Chico 

Spinoza. Última agremiação a desfilar no 

domingo, a escola do povo contou a sua própria história, 

comemorou seus 90 anos de idade e conseguiu segurar o 

público que lotou o sambódromo.

O módulo dança causou impacto a todos que esperavam 

a saracura entrar no anhembi. como era de se esperar, o 

chão da escola veio forte. Os componentes, embalados 

pela arquibancada, mostraram muita disposição, alegria 

e dançaram pela pista toda. A comissão de frente, vestida 

toda em preto e branco, trouxe cadeiras de madeira para 

a coreografia, nos relembrando as rodas de samba do 

passado. Na sequência, a ala das baianas veio dividida em 

duas: metade das componentes de preto, outra metade 

de branco. E, para surpresa, trouxeram Pingo e Paula, o 

primeiro casal de mestre sala e porta bandeira, no meio 

da ala. Muita experiência para conduzir o pavilhão do 

Bixiga de forma encantadora. 

O módulo visual, contou com a criatividade e talento 

de chico spinoza, que praticamente sem verba, soube 

interpretar o regulamento. Desfilou cumprindo a rigor 

cada um dos quesitos, mesmo sem o luxo e o requinte, 

característicos do vai-vai. As fantasias criativas e de fácil 

leitura usaram materiais alternativos, conforme o previsto 

na pasta. O enredo, os 90 anos do vai-vai, brilhou do início 

ao fim e todos os títulos estavam bem representados

. 

No módulo musical, foi um show à parte. A bateria 

“Pegada de Macaco” de Mestre Tadeu, veio acompanhada 

do Maestro João Carlos Martins e manteve fervendo 

todos os integrantes. Bossas e paradinhas muito bem 

executadas, com os instrumentos devidamente afinados. 

O samba enredo, considerado um dos melhores do 

acesso, emocionou. O refrão “O meu bixiga é encanto 

e magia, show de melodias que pairam no ar”, com sua 

melodia marcante, colaborou muito com a harmonia da 

escola e fez os componentes cantarem do início ao fim 

do desfile. 

A escola alcançou a nota máxima 270,0 pontos e ficou 

com o título do grupo de acesso 2019.
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A GRANDEZA DA CHINA E SUAS 
MENTES SÁBIAS E BRILHANTES

Texto: Lucas Torres

Fotos: Dayse	Pacífico
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A Vila Maria levou ao Anhembi, pelo terceiro ano 

consecutivo, uma homenagem a um país. 0 

enredo assinado pelo carnavalesco Cristiano 

Bara, apresentou ao sambódromo paulistano, a cultura e 

sabedoria milenar do povo chinês.

O módulo dança foi encantador. A comissão de frente 

apresentou-se sem elementos cenográficos e apostou na 

tradição chinesa, com movimentos sincronizados, belas 

fantasias e  belas maquiagens. A coreografia causou um 

lindo efeito e conquistou a nota máxima no quesito. 

Na sequência, Brunno e Tatiana, o primeiro casal de 

mestre sala e porta bandeira, vinham se apresentando 

com perfeição, mas uma das asas do mestre sala caiu, 

resultando na perda de pontos em duas notas. A evolução 

da vila foi precisa, sem problemas e dentro do tempo do 

desfile. Os 2900 componentes souberam aproveitar o 

espaço da pista e conquistaram todas as notas 10.

O módulo musical, foi o grande destaque. Conquistou os 

jurados e também trouxe a nota máxima. O samba enredo, 

que grudou no ouvido de todos, foi interpretado com 

brilhantismo por Wander Pires. Apesar da letra difícil, os 

componentes conseguiram executar o canto. A bateria de 

Mestre Rodrigo Moleza deu um show de precisão, bossas 

ousadas e paradinhas bem executadas. 

No módulo visual, a Vila trouxe um conjunto alegórico 

rico, com carros grandes, coloridos e cheios de telas 

de led. Mas, mesmo com toda a beleza, o acabamento 

deixou a desejar, resultando em perda de pontos. As 

fantasias, luxuosas e vasta paleta de cores, abrilhantou o 

enredo, mas não garantiu a nota máxima. 

O enredo veio em forma de um grande sonho. Começou 

mostrando a antiguidade chinesa e seguiu avançando 

por todas as criações, destacando o conhecimento e a 

sabedoria do povo chinês até chegar à China moderna e 

sua tecnologia de ponta. Finalizou seu desfile com a união 

das etnias que formam o grande império chinês. O tema 

foi muito bem desenvolvido, conseguiu apresentar toda a 

cultura chinesa e conquistou a nota máxima.

A escola totalizou 269,5 pontos e ficou em 5° lugar.
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O PONTEIO DA VIOLA ENCANTA, SOU 
FRUTO DESSA TERRA, RAIZ DESSE CHÃO, 
CANTO ATIBAIA DO MEU CORAÇÃO 

Texto: Lucas Torres

Fotos: Dayse	Pacífico
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A Acadêmicos do Tatuapé veio para o Anhembi 

mostrar as aventuras de Atibaia. Uma viagem 

no tempo, desde a colonização portuguesa à 

imigração japonesa, assinada pelo carnavalesco Wagner 

Santos. No módulo visual, o enredo no formato tradicional 

de homenagem a uma cidade, apresentou a história e as 

belezas do local homenageado: a cidade do morango. O 

clima caipira esteve presente do início ao fim e alcançou 

nota máxima. As fantasias, com linda paleta de cores, 

brilharam e destacaram o enredo de forma precisa. O 

conjunto alegórico, bem iluminado e encantador, trouxe 

os principais símbolos da cidade. 

O abre alas que trouxe para o Anhembi uma grande 

mesa, com delícias da culinária caipira. Nesse quesito, 

a agremiação não teve descarte de notas, comum na 

apuração de São Paulo. Um jurado foi desclassificado e 

suas notas canceladas, após apresentar comportamento 

inadequado durante o desfile da escola. Diante disso, 

a Tatuapé, que havia perdido alguns pontos em outras 

notas, não atingiu a nota máxima.

 

O módulo musical foi bem avaliado e conquistou todos os 

10. O samba enredo, com uma levada caipira, trouxe para 

a capital um clima do interior, com belas rimas e poesia. 

Um trecho do hino da cidade, “levanta, sacode a poeira”, 

tornou-se lema da comunidade durante os ensaios para 

o carnaval 2020 e encantou. Celsinho Mody, considerado 

o melhor intérprete de 2020, comandou o carro de 

som, levantando a comunidade guerreira. A bateria de 

mestre Higor soube apresentar arranjos combinados à 

melodia e as paradinhas deram destaque a harmonia. Os 

componentes cantaram a plenos pulmões, formando um 

belo coral no Anhembi.

O módulo dança encantou, conquistando nota máxima 

nos três quesitos. A comissão de frente, representou a 

musicalidade de Atibaia. Sem elementos cenográficos e 

com fantasias em azul e branco, trouxe uma coreografia 

que remeteu aos anos 90. O casal de mestre sala e porta 

bandeira, Diego e Jussara, encantou a todos com um 

bailado bem sincronizado. Em evolução, os integrantes 

desfilaram sem dificuldades e souberam aproveitar bem o 

tempo na avenida, mostrando toda sua alegria.

A escola ficou em quarto lugar.
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DO CANTO DAS YABÁS 
RENASCE UMA NOVA MORADA 

Texto: Lucas Torres

Fotos: Dayse	Pacífico
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A Mocidade Alegre trouxe para o Anhembi um 

enredo idealizado pela saudosa Elaine Bichara, 

irmã da Presidente Solange. O carnavalesco 

Edson Pereira, estreante no carnaval paulistano, 

desenvolveu um lindo tema afro homenageando as 

Orixás femininas.

O módulo visual, apesar de encantar a todos no 

sambódromo, não foi perfeito na visão dos jurados 

e, assim, não conseguiu a nota máxima. O enredo 

apresentou toda a força da mulher e das Orixás femininas. 

Destaque para Yemanjá e Oxum. A parte final trouxe a 

nova morada contemplando um novo mundo. O tema foi 

muito bem apresentado e alcançou nota máxima. 

O conjunto alegórico imponente, com muitos movimentos 

e lindos efeitos, encantaram o público. A alegoria 

“Yemanjá - o axé que movimenta a vida” se destacou. A 

escola não teve descarte de notas no quesito porque um 

dos jurados foi desclassificado e suas notas anuladas. 

A Morada trouxe alas muito bem maquiadas e com lindos 

adereços de mão. Fantasias luxuosas, mas com perda 

de ponto em pequenos detalhes. O módulo musical foi 

perfeito garantindo a nota máxima. 

O samba enredo, considerado por muitos o melhor do 

ano, conquistou a comunidade e trouxe uma melodia que 

favoreceu os arranjos da bateria de Mestre Sombra. 

Ousou com várias paradinhas, emendou uma bossa 

seguida da outra e ainda deu um show de coreografia no 

recuo. O coral, conduzido por Igor Sorriso, levou os 3000 

componentes à perfeição, fazendo ecoar o canto das Yabás.

O módulo dança também conquistou nota máxima nos 

três quesitos. A comissão de frente trouxe um lindo Baobá 

e simbolizou o ventre feminino, que eclode a esperança. 

Coreografia precisa e encantadora.  

O casal de mestre sala e porta bandeira, Uilian e Karina, foi 

novamente brilhante. Destaque para as belas fantasias em 

tons de verde. Em evolução, o sempre impecável chão da 

morada, permitiu aos componentes desfilar de forma leve 

e coesa. A escola ficou em 3° Lugar.
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PAI PERDOAI ELES NÃO 
SABEM O QUE FAZEM 

Texto: Lucas Torres

Fotos: Elson Santos  

	 Dayse	Pacífico
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A Mancha Verde cruzou o Anhembi com mais 

uma bela obra assinada pelo mago Jorge 

Freitas, trazendo um grande pedido de Perdão 

como tema. O módulo visual brilhou. Os três quesitos 

alcançaram a nota máxima. O enredo contou a história de 

Jesus, a religiosidade e as incoerências da humanidade. 

O primeiro setor apresentou a devoção ao Natal e o 

seu lado comercial, avançando para as contradições, o 

bem e o mal, a justiça e a desigualdade e comparando 

o sofrimento do povo ao calvário de Jesus. O conjunto 

alegórico, muito luxuoso, encantou a todos. A alegoria 

“Anjos e Demônios” impressionou e as fantasias, coloridas, 

deram clareza ao enredo. A ala das baianas desfilou com 

o símbolo do pecado, a maçã.

O módulo musical foi impecável. O samba enredo em 

forma de oração, se destacou pelo conjunto melódico 

somado a rimas ricas em poesia. Destaque para o verso 

“perdoa, se algo te fiz, me abraça e vem ser feliz”. Fred 

Viana, mais uma vez, comandou o canto com muito 

talento e não deixou o ânimo dos 3000 componentes 

cair, mesmo com o atraso de quase uma hora no 

desfile, ocasionado por um problema com as alegorias 

da Dragões da Real, na dispersão da escola. Todos 

cantaram do começo ao fim com muita empolgação. 

Mestre Guma Sena, fazendo sua estreia, veio à frente 

da bateria e fez sua parte mantendo a sustentação. 

De forma mais tradicional, executou bem as bossas, 

conquistou a nota máxima dos jurados, assim como 

todos os outros quesitos musicais.

No módulo dança, a comissão de frente apresentou-se 

em forma de procissão ao Sagrado Coração de Jesus, 

coreografado em com um belo elemento alegórico, mas 

mesmo assim acabou perdendo ponto.  Em evolução, não 

houveram sinais aparentes de correria, nem de buracos 

e mesmo precisando desfilar com cronômetros manuais, 

devido ao problema na cronometragem oficial, a escola 

acabou levando perdendo pontos na nota final. O casal 

de mestre sala e porta bandeira, Marcelo e Adriana, 

considerado por muitos o melhor do Anhembi, apresentou 

um bailado precioso com muito sincronismo e mais uma 

vez conquistando a nota máxima.

A escola conquistou o vice campeonato.
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O PODER DO 

SABER 

Texto: Lucas Torres

Fotos: Elson Santos
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A Águia da Pompéia entrou na avenida com 

um enredo assinado por Sidnei França. O 

carnavalesco fez sua estreia com o pé direito 

e mostrou todo seu talento, trazendo a “Sabedoria” como 

tema em homenagem à Paulo Freire.

O módulo visual foi perfeito e os três quesitos alcançaram 

a nota máxima. O enredo foi contado de forma clara, 

seguindo a ordem: idade da pedra, a roda e o fogo, 

sabedoria intelectual, a comunicação e a medicina. 

A ciência apareceu na sequência, com Santos Dumont, 

Einstein e a Bomba Atômica. A educação foi representada 

por Paulo Freire e o último setor trouxe a tecnologia 

e a sustentabilidade. O conjunto de alegorias causou 

impacto. Destaque para o polêmico carro alegórico que 

apresentava a bomba atômica e a dor, causada pelo mal 

uso da sabedoria, resultando nas guerras. As fantasias 

leves com acabamento perfeito e de fácil leitura brilharam 

na avenida.

O módulo musical também foi impecável. A harmonia 

mostrou a força da comunidade cantando o samba 

enredo junto com três intérpretes de peso: Douglinhas, 

Tinga e Darlan Alves. A letra curta e com rimas bem 

elaboradas, teve no refrão do meio o destaque da poesia.  

Os 2500 componentes conseguiram sustentar o canto e 

o ritmo durante todo o desfile, principalmente durante 

as paradinhas da Bateria de Mestre Jucá, que ousou nas 

bossas e deu show à parte no Anhembi. 

O módulo dança teve a comissão de frente saindo de 

dentro dos livros. Os grupos de dança se revezavam 

na pista, mostrando a evolução da sabedoria durante 

a linha do tempo. Apesar da bela apresentação foi o 

único quesito que perdeu ponto. Os outros dois quesitos 

trouxeram nota máxima. o casal de mestre sala e porta 

bandeira, João Carlos e Ana Paula, com belas fantasias, 

bailaram e conduziram o pavilhão com muita leveza e 

tranquilidade. A evolução dos componentes foi calma, 

alegre e sem sinais de correria ou buracos entre as alas. 

A escola foi a grande campeã do Carnaval de São Paulo.
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“MÚSICA, QUE BOM TERMOS 
NOS ENCONTRADO!”
A música e suas vertentes podem nascer de formas 

singulares na vida das pessoas: por lazer, terapia, 

profissão, apenas prazer e na minha - uma criança 

de 7 anos de que tinha como espelho as rodas 

de samba em casa e os batuques nas festas de 

santo na casa da avó de um amigo - não poderiam 

me direcionar para outra paixão que não fosse os 

tambores e o ritmo.

Minha brincadeira favorita era montar uma bateria 

com latas de tinta, tampas de panelas e com pedaços 

de madeira bater e bater, mas não teve jeito, eu cresci 

levando comigo a vontade de aprender. 

Porém com instrumentos caros e aulas caras, eu 

tive que me acostumar com isso, até ter sorte de 

conhecer a banda marcial Zequinha de Abreu que me 

deu, aos 16 anos de idade, a oportunidade de ter o 

primeiro contato com uma bateria e a música. 

Foi algo surreal ter aquela vivência, aquele 

contato com partituras e acompanhar trompetes, 

trombones, clarinetes, violinos, violões, enfim algo 

que me fez entender que eu de fato queria era 

trabalhar com a música e assim eu fiz. Anos mais 

tarde, eu recebi o convite de um músico para 

conhecer uma escola de samba. 

Quando pisei naquele lugar foi o amor mais 

verdadeiro que eu pude sentir, algo que eu não 

saberia explicar por palavras e talvez seja impossível 

mesmo, aquela energia, a bateria, uma orquestra 

rítmica e a devoção daquele povo por aquele 

pavilhão me transformaram em um deles.

A música é a matemática mais perfeita dentro de um 

compasso, e o samba em seu universo binário cheio 

de sincopes foi arrebatador em minha vida. 

Uma bateria de escola de samba nos ensina bem 

mais que tocar, nos ensina disciplina, respeito, 

confiança, lealdade e verdade.  

Quero aqui passar para cada leitor uma pouco dessas 

sensações através da leitura e que cada experiência 

que eu vivi possa despertar a vontade de ouvir um 

samba, aprender um instrumento, despertar o desejo 

de estar em uma escola de samba, um bloco de 

carnaval, e quem sabe chorar ao ouvir o hino de sua 

escola do coração.

Seja bem-vindo (a) a esse universo apaixonante 

chamado bateria. 

Música é vida se é bom ouvir, imagina tocar!

Texto: Jé branco

Fotos: Divulgação
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NÚMEROS DA FOLIA
Carnaval movimenta economia rendendo R$ 227 milhões aos cofres da 

cidade de São Paulo

Para quem pensa que carnaval é brincadeira, melhor começar a 

acompanhar de perto, os números que a festa gera para a capital. O 

impacto na hotelaria e comércio em geral é alavancado por conta da 

movimentação causada pelo período. Dados apurados Observatório de 

Turismo e Eventos da SPTuris (empresa municipal de turismo e eventos), 

a presença de turistas foi de 36,7%. 

O gasto médio desses visitantes com hospedagem, transporte, 

alimentação, compras e outras opções de lazer foi de R$ 865, durante 

praticamente quatro dias de permanência média. O impacto financeiro 

total do evento na cidade é de R$ 227 milhões. Entre os entrevistados 

pela SPTuris, durante os desfiles no Anhembi,  37% disseram que, além 

do Sambódromo, também iriam acompanhar os circuito dos blocos, 

desfiles realizados nos bairros ou bailes e outras festas de Carnaval.

De olho nos blocos!

Não podemos deixar de registrar, que o carnaval de rua já é referência e 

também responsável em contribuir (muito!), na arrecadação do período. 

Os desfiles dos blocos são atrações para público e marcas e tem grande 

adesão, inclusive de pessoas vindas de outras cidades. Foram 678 

desfiles ocorridos de 15 a 29 de fevereiro e 1º de março. Além de registrar 

a participação de 15 milhões de pessoas, 1 milhão a mais do que em 

2019, o carnaval de rua de São Paulo contribuiu em R$ 2,7 bilhões para a 

economia da capital. 

Carnaval é coisa séria!

Diante dos números apurados pela Prefeitura Municipal de São Paulo 

e alguns deles citados aqui, não há como negar a importância da festa. 

Sempre haverá alguém torcendo o nariz, mas não há como negar que 

além de movimentar a economia, o carnaval é período de alegria, 

integração e manifestação cultural e dinheiro no bolso!

Oremos para que a crise atual seja superada e o coronavírus seja 

controlado para que os números sejam superados e que a arrecadação 

bata mais um recorde para a cidade de São Paulo. E que venha o 

carnaval 2021!  Texto: Mônica Silva

Fotos: Elson Santos
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ACESSE NOSSO CANAL:

e fique por dentro das novidades

youtube.com/revistasampa


