
Circulação na Baixada Santista, 
todos os municípios da 
Grande SP e Vale do Ribeira 
18 de fevereiro de 2012
Caderno Especial de Carnaval  
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Mário Cesar Santos

Cinco dias de folia serâo animados no Espaço Garagem por Shester, 
Natalia Melo, Ibanez, entre outros artistas para esta folia de Carnaval 
2012. Quem procura um carnaval família, de paz e alegria tem 
endereço certo em Santos, o Bar Café Casa Velha, no tradicional bairro 

do Gonzaga. Camisetas estilizadas, os abadás, estão disponíveis para estilizar a 
festa. Uma folia com as marchinhas eternas dos Carnavais históricos de Santos, 
além das novidades que a rapaziada prepara para alegria geral. O repertótio 
diverso vai ter até  “Ai se eu te pego”, que o jogador de futebol Neymar 
espalhou pelo mundo. Agora curtam! Mas em ritimo de Carnaval, melhora um 
pouco..”risos” ... Sem preconceitos! Mas nessa festa “só não vai quem já morreu”.  

Estaremos lá nas mesas,  que é 
melhor reservar antes, porque o lugar 
vai ferver nessa versão 2012. A volta 
da magia do Carnaval em Santos em 
suas ruas, calçadas e no calçadão de 
Santos. Muita festa com segurança 
e amizade.  Este ano, a Folia do Casa 
completa cinco anos, há dois anos e 
é também o endereço do Carnaval 
do Espaço Garagem e também do DL 
Folia. A festa que começou na sexta, 
teve como abertura a apresentações 
do cantor Gê e seguem com as 
apresentações de Neto, Shester, 
Natalia Melo, Ibanez e outros artistas 
que frequentam a casa e não deixam 
de dar sua contribuição talentosa 

para a festa. São amigos que se encontram durante todo ano e outros que se 
programam para não perder o Carnaval do Casa. Venham  se juntar a nós nessa 
festa de alegria. Venha aumentar esse cordão de foliões amigos que tornaram 
o Casa Velha, um dos points do Carnaval Santista que a cada ano está mais 
animadp. Vamos retomar em Santos a maior festa popular do País e do Planeta, 
se o Brasil é uma pátria de chuteiras é também o país do ziriguidum. Isso tudo 
dito por alguém que, até então, não curtia Carnaval, mas ao reunir amigos que 
curtem e ver a festa de alegria entre pessoas conhecidas,  que frequentam o 
ano inteiro o mesmo point musical, não deu outra. Santos tem o Carnaval mais 
animado do mundo!
Pode ir de plumas e paetês, pode levar máscara, adquirir a camiseta Abadá 
mesmo na hora da festa, ou apenas vá e capriche no samba no pé. São dias de 
fantasia, de viver num mundo de alegrias. Pode-se aproveitar desde a música 
popular brasileira, rock’n rol, pop nacional, vários ritmos mas em homenagem à 
nossa majestade o Samba. que não poupa letras e as transforma em pura ginga 
entre os foliões e artistas. O carnaval é onde  você é o rei e rainha.
Venham sorrir e cantar com o Carnaval 2012 do Bar Café Casa Velha e Espaço 
Garagem do Diário do Litoral. Gente bonita, alegre e afim de festejar com muita 
Paz e harmonia. 

Nessa festa 
“só não vai quem já morreu”

Venha meu Rei! Venha minha Rainha! O “ 
Carnaval do Espaço Garagem”  é no “Casa Velha”, 
com muito confete e serpentina. Traga a sua alegria!

• Diretor Responsável: Sergio Souza • Diretora Administrativa: Edna Villaça Souza • Conteúdo Editorial: Patrícis Rosseto  • Fotos: Assessorias de Imprensa 
e Divulgação •  Diagramação / projeto gráfico: www.cassiobueno.com.br • Departamento Comercial:  publicidade@diariodolitoral.com.br  • Administração, 
Redação, Publicidade e Parque Gráfico: SAntoS : Rua General Câmara, 254 - Centro •  Cep: 11.010-122 - CnPJ :03.131.150/0001-22 • Inscr. Estadual : 
633.399.291.117 • PABX  - tronco Chave: (013)  3226-2051 •  Fax: (013) 3226-2059 • As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores. 
• opiniões emitidas em artigos assinados não representam a opinião do Jornal e são de responsabilidade de seus autores.

www.diariodolitoral.com.br

Expediente 
Este encarte é parte integrante 

do Jornal Diário do Litoral
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Passarela

Desfiles das 

Escolas 
de Samba 
e seus enredos
Os desfiles das Escolas de Samba em 
Santos acontecem nos dias 18, 19 e 20 
de fevereiro na Passarela do Samba 
Dráusio da Cruz, Zona Noroeste.

Carnaval 2012 
Passarela do 
Samba
Os desfiles das escolas de samba 
acontecerão na Passarela do Samba 
Dráusio da Cruz, Zona Noroeste. 
São 11.170 lugares, sendo 10.000 
arquibancadas e 1.170 de área V.I.P., com 
12 camarotes.
Serão 120 sanitários químicos, com 
quatro unidades adaptadas para 
deficientes, um posto médico e unidades 
da Polícia Militar.

Ingressos
Local: Teatro Municipal Braz Cubas 
Av. Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias
Horário de Funcionamento: 9h às 19h. 
Preço: R$ 10. Levando um quilo de 
alimento não perecível (menos sal ou 
açúcar) o convite sai por R$ 5.
Para estudantes, professores, maiores 
de 60 anos e aposentados os ingressos 
custarão R$ 5, sem a necessidade de 
doar o alimento.
Quem comprar ingressos para os dia 19 ou 
dia 20 ganhará o convite para o dia 18.
Mais informações: (13) 3226-8000
A Secult (Secretaria de Cultura) junto à 
policiais militares à guarda municipal 
cuidam de organizar as filas.

Carnaval Solidário
Como no ano passado haverá o ‘Carnaval 
Solidário’, são 14 lanchonetes de 
entidades beneficentes que atenderão o 
público nos três dias do evento.

CORTE 
CARNAVALESCA
Rei Momo – João Paulo Rivera (Império 
da Vila)
Rainha – Claudinéia Aparecida Silva 
Ribeiro (Real Mocidade)
Princesa – Joice Mendes dos Santos (Vila 
Mathias)
Cidadão Samba – Milton Sintoni (União 
Imperial)
Cidadã Samba – Joana D’arc Anjos 
Santos (X-9)
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CCES DRAGÕES DO CASTELO
Enredo: “Vermelho e branco uma paixão que me alucina”
Compositores: Ernesto Abelha, Andreson Hulk, Bolinha, Vitor Santos, Maycon 
Batatinha e Renato Júnior.
Intérprete: Thiaguinho.
Dragões do Castelo, a antiga Metropolitana foi rebatizada em 3 de julho de 2011. O tema 
de enredo da escola são o vermelho e o branco, as próprias cores da escola que estão 
presentes em lendas e manifestações culturais, como o Boi Garantido, por exemplo.

GRCES CAMISA ALVINEGRA
Enredo: “Loucos por Carnaval”
Compositores: Paulo da Magia, Makumba, Makumbinha, Ademarzinho do Cavaco, Vitor 
Santos, Paulinho Chiclete e Toninho 44.
Intérprete: Carlinhos.
O enredo desta escola conta a história do Carnaval desde os primeiros desfiles e 
destacam também os bastidores, como o trabalho nos barracões,  confecção e também 
os sentimentos e emoções que envolvem os preparativos do Carnaval.

GRCAS UNIDOS DA ZONA NOROESTE
Enredo: “O sonho de um menino hoje é realidade, são anos de amor e dedicação, Zona 
Noroeste você mora no meu coração”
Compositores: Dukinha da Ladeira, Rica dos Anjos, Maycon Batatinha e Luiz Henrique.
Intérprete: Nenê da Mocidade.
A homenagem da escola é para o crescimento comercial da região de Santos, mas o 
destaque é a homenagem à ‘Passarela Dráusio da Cruz’, localizada na Zona Noroeste, que 
desde 2006 é palco dos desfiles. 

GRCES VILA MATHIAS
Enredo: “A Vila apresenta: A luta deste povo varonil”
Compositores: Poty do Cavaco, Edirley, Ale Lopes, Marquinhos, Jota R., Chitão, Rudney, 
Rogério Ximú e Sidney Melodia.
Intérprete: Joãozinho.
O destaque da escola é a luta pelos direitos dos trabalhadores pelas ações dos 
sindicalistas. A escola quer recuperar sua vaga no grupo especial, então este ano contará 
com mil componentes.

GRCES MOCIDADE INDEPENDENTE DE PADRE PAULO
Enredo: “Sassaricando”
Compositores: Manoel Duarte, Jorginho de Oliveira, Chitão, Renatinho, 
Biro, Sidney Melodia e Bira.
Intérprete: Silvinho.
O tema da escola são antigos carnavais, “marchinhas de carnaval” e resgate 
de costumes da época, com suas músicas populares. Homenageando 
assim, Chiquinha Gonzaga.  Em janeiro a escola perdeu um dos seus 
fundadores, Padre Paulo Horneaux de Moura.  

1ª Noite - Sábado | 18 de fevereiro de 2012 Abertura 
• Corte Carnavalesca • Dragões do Castelo • Camisa Alvinegra • Zona Noroeste • Vila Mathias • Padre Paulo

Cores: 
VERMELHO
BRANCO

Cores:
VERDE
VERMELHO
BRANCO

Cores: 
BRANCO
PRETO
DOURADO

Cores: 
AZUL 
BRANCO
AMARELO

Cores: 
VERDE
BRANCO 
DOURADO
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ARC REAL MOCIDADE SANTISTA
Enredo: “Costurando a emoção sou real, sou gratidão!”
Compositores: Branches e Gustavo Almeida.
Intérprete: Célia da Real.
A escola homenageará os profissionais da costura, em especial Gilberto dos Santos Ferreira (‘Gigi 
da Real’), antigo costureiro e carnavalesco da escola. Joacir Carvalho Leite, carnavalesco da escola 
explica: “É praticamente inimaginável pensar um mundo sem roupas, assim como pensar um 
carnaval sem fantasias”.

GRCTES SANGUE JOVEM
Enredo: “Santos F.C... 100 anos de Glórias, conquistas e emoções... Meu coração é sangue jovem e 
pulsa forte por você”
Compositores: Chitão, Poty do Cavaco, Edson Dafféh, Marquinhos, Dukinha de Ladeira, Rogério 
Ximú e Ale Lopes.
Intérpretes: Chitão e Douglinhas.
Este ano a escola não só desfila mas também comemora o centenário do Alvinegro da Vila 
Belmiro, o Santos Futebol Clube. 

GRCES MOCIDADE AMAZONENSE
Enredo: “Venha com a mocidade amazonense voltar a ser criança no mundo da imaginação”
Compositores: Naldo do beco, Mário Luci, Fernando Negrão, Ernando Negrão, Tubarão, 
Erick Sapão e Marquinho Maluko.
Intérprete: Ricardo Reias da Silva .
O enredo da escola convida a sonhar, ter imaginação e voltar a ser criança. Em seu contexto traz 
fantasias do universo infantil.

GRCES UNIDOS DOS MORROS
Enredo: “Unidos, ao sabor do café. Paulo Gomes Barbosa, uma história de vida, luta e fé”
Compositores: Rubens Gordinho, Celso Tom Maior, Fábio Alemão, Renato Hulk, Cabelo, Siri e 
Nikinha.
Intérprete: Baby.
A comissão de frente da Escola de Samba Unidos dos Morros conta com a participação de 
bailarinas do Corpo de Baile do teatro Municipal de Santos, coordenadas por Renata Pacheco. E 
enredo faz homenagem à beleza da vista do morro e de lá estar mais próximo de Deus.

GRCSE MOCIDADE DEPENDENTE DO SAMBA
Enredo: “De agitador cultural à calçada da fama, Toninho Dantas é hoje a estrela que brilha no 
Carnaval da Mocidade”
Compositores: Cunha Bueno, Luzinho Andanças e Fogueti.
Intérprete: Lelo Garoto e Serginho Isidro. Cores: Azul, Amarelo, Preto e Branco
A escola vai retratar a jornada de trabalho do produtor Toninho Dantas falecido em 2010. 
“Daremos enfoque ao campo profissional, como as peças que participou, as passeatas e o festival 
Curta Santos, idealizado por ele”, afirma o presidente da agremiação, Abelardo Fernandes da Silva.

2ª Noite - Domingo | 19 de feveireiro de 2012 Abertura
• Corte Carnavalesca • Real Mocidade • Sangue Jovem • Amazonense • Unidos dos Morros • Dependentes do Samba

Cores: 
AZUL
AMARELO
PRETO
BRANCO

Cores: 
AZUL
VERDE
BRANCO

Cores:
VERDE 
BRANCO

Cores: 
VERDE 
BRANCO

Cores: 
AZUL
VERDE 
BRANCO



C I D A D E
www.santos.sp.gov.br/carnaval



C I D A D E
www.santos.sp.gov.br/carnaval
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GRCES BRASIL
Enredo:  “Com as cores do meu manto, fiz colorir meu Carnaval”
Compositores: Edu, Júnior, Edirley e Léo Bicalho.
Intérprete: Mc Bola.
O tema da tradicional agremiação fundada em 1949 dará ênfase para flores, plantas e 
animais da fauna brasileira, homenageando as cores do manto da escola.

GRCES IMPÉRIO DA VILA
Enredo:  “Sistema A Tribuna, Ontem, hoje e sempre”
Compositores: Paulo da Magia, Vitor Santos, Makunba, Adelton Vox, Toninho 44 e Paulinho 
Chiclete.

Intérprete: Paulo da Magia.
A agremiação homenageia a atuação do Sistema A Tribuna de Comunicação na 
Baixada Santista.

GRCES UNIÃO IMPERIAL
Enredo: “Reluz a herança portuguesa na terra da caridade e da liberdade!”
Compositores:  Simonal do Tempero e Pitico.
Intérprete: Manoel Duarte e Zinho.
A comissão de frente da Escola de Samba União Imperial é composta por 12 ginastas tetra-
campeãs paulistas, do Brasil Futebol Clube, lideradas pelo treinador Thiago Hermenegildo 
Carvalho.  Em homenagem à colônia portuguesa em Santos e a abrangência de suas influencias, 
enfatizando também o centenário do Clube de Regatas Vasco da Gama em 2011.

GRCES X-9
Enredo: “O majestoso palco-negro – A noite”
Compositores: Adermarzinho do cavaco, Ademar Eugenio, Walid Omar e Willian Cabello.
Intérprete: Bolinha.
A noite é a homenageada e também todos seus mistérios que tomaram conta do das alas da X-9. 
Desde os mistérios das ruas e becos até os mistérios da fauna.

GRCESA BANDEIRANTES DO SABOÓ
Enredo:  “Somos Atlantis...(A formação das raças)”
Compositores: Primo do Pandeiro e Toco.
Intérpretes: Primo do Pandeiro e Tim Cardoso.
O tema da escola é sobre a história da ‘Atlântica, o Paraíso Perdido’, a criação das 
plantas e dos animais, a mistura das raças vermelha, branca, amarela e negra. “A mais 
bela criação de Deus, a mulata brasileira, também será homenageada na avenida”, 
afirma o carnavalesco Herrero.

3ª Noite - Segunda-feira | 20 de fevereiro de 2012 Abertura
• Corte Carnavalesca • Brasil • Império da Vila • União Imperial • X-9 • Bandeirantes do Saboó

Cores: 
VERMELHO
PRETO E
BRANCO

Cores: 
VERDE
VERMELHO 
BRANCO

Cores: 
VERDE
VERMELHO
 BRANCO

Cores: 
AZUL
VERMELHO 
BRANCO

Cores: 
VERDE 
AMARELO
AZUL
BRANCO
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Cinco tendas ao longo da orla 
terão Bailes de Carnaval que 
acontecerão do dia 18 ao dia 
21 de fevereiro, das 20 horas 

até uma da madrugada. As matinês 
serão nos dias 19, 20 e 21 das 15 às 18 
horas.
As bandas que vão animar as noites 
são Banda Star Five, Banda Zago Art 
Show, Johnny Brasilian Band, Banda 
Fantasy e Banda Musica Requinte. As 
matines ficam por conta das bandas: 
Musical Ponto de Impacto, Adriano 
Neves e Banda, Giovanny Music Band, 
Nayat Jordan Comapany e Caximbo e 
Banda.
A Tenda 01 fica na Pompéia, próximo 
ao posto 2, a Tenda 02 fica no Gonzaga 
próximo à Rua Carlos Afonseca, a 
Tenda 03 é no Boqueirão próximo à 
Av. Conselheiro Nébias. A Tenda 04 fica 
no Embaré próximo à Rua Oswaldo 
Cochrane e a Tenda 05 na Aparecida 
em frente ao colégio Escolástica Rosa.
Informações: 3226-8000.

Carnaval Tenda 2012 - das 20h à 1h
Dias 18 (sábado), 19 (domingo), 20 
(segunda-feira) e 21 (terça-feira)
Tenda 01 - Banda Star Five            
Tenda 02 - Banda Zago Art Show
Tenda 03 - Johnny Brazilian Band
Tenda 04 - Banda Fantasy
Tenda 05 - Banda Musical Requinte

Matinê Carnaval Tendas - das 15h às 18h
Dias 19 (domingo), 20 (segunda-feira) e 
21 (terça-feira)
Tenda 01 - Musical Ponto de Impacto            
Tenda 02 - Adriano Neves e Banda
Tenda 03 - Giovanny Music Band
Tenda 04 - Nayat Jordan e Comapany
Tenda 05 - Cachimbo e Banda.

Localização das Tendas
Tenda 01 - Pompéia próximo ao posto 2 .
Tenda 02 - Gonzaga próximo à Rua Carlos 
Afonseca .
Tenda 03 - Boqueirão próximo à Av. 
Conselheiro Nébias. 
Tenda 04 - Embaré próximo à Rua 
Oswaldo Cochrane .
Tenda 05 - Aparecida em frente ao colégio 
Escolástica Rosa. 

Tendas Santos

Carnaval a 
beira mar 
“A Prefeitura Municipal de Santos 
mais uma vez aposta nos bailes gratuitos 
de Carnaval nas tendas da orla”

De 11 a 21 de fevereiro, um trio elétrico vai percorrer diferentes lugares 
da cidade, levando frevo, marchinhas e arrastão de maracatu.
O Projeto “Carnaval nos Bairros”, acontece em seis locais diferentes, 
com o apoio das associações de moradores. 
19/2 - Vale Verde (19:00)
19/2 - Conjunto São Judas, na Vila Natal, com matinê e brinquedos 
infláveis para a crianças (17:00)
19/2 - Conjunto Rubens Lara. Às 19 horas, o trio elétrico anima a festa. 
(19:00)
20/2 - Jardim Nova República, Bolsão 8 (19:00)
21/2 - Fabril receber o projeto. Ali, a GRES Unidos do Morro também 
participa artesãs e quituteiras do projeto Economia Soldiária. (19:00)
“Queremos divulgar essas atividades populares, fortalecendo a 
identidade cultural dos brasileiros e o vínculo comunitário. Uma festa 
de alegria e paz”, afirmou o secretário de Cultura, resumindo o objetivo 
do Carnaval nos Bairros. 
Nos dias 6, 8, 9, 10 e 16/2 haverá Oficina de Frevo às 15h30 no Ginásio 
do Pita (Rua Arlindo Leandro, 13, Vila Nova). Parceria da Secult e do 
Instituto Brincarte.

Desfile Oficial das Escolas de Samba
Dia 18 às 20h
Local: Av. Beira Mar – Jardim Casqueiro
Apuração do Desfile Oficial das Escolas de Samba
Dia 20 às 17h
Local: Centro Esportivo Castelão (R. Embaixador Pedro de Toledo, 365)

Corte Carnavalesca Gay
Rainha Gay 2012 - Kessilyn D’Vaynner
1ª Princesa Gay - Samantha Dior
2ª princesa Gay - Letícia Vingether

Corte Carnavalesca
Rei Momo Rochinha
Rainha - Beatriz Costa, 
1º Princesa - Henelizze dos Santos
2º Princesa - Michelle Tobias

Cubatão 

Cubatão tem 
Carnaval de Rua
“O projeto “Carnaval nos Bairros” traz de volta 
o Carnaval de Rua em comunidades, com frevo, 
arrastão de maracatu e trio elétrico com muito axé”
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Os desfiles das escolas de samba de Praia Grande acontecem na 
Passarela João Apolônio, no Bairro Sítio do Campo, nos dias 20 e 
21 de fevereiro, a partir das 20 horas. Serão seis escolas do Grupo 
Especial e oito agremiações do 1° Grupo (com oito agremiações).
O Bloco Afoxé Laroyé faz a abertura oficial seguido da Corte 
Carnavalesca e as escolas de samba. O local tem 400 metros 
de arquibancada (30 mil pessoas), 20 camarotes (400 pessoas) 
e 10 quiosques de alimentação. A Polícia Militar, ambulâncias, 
bombeiros e segurança particular estarão presentes para 
assegurar a tranquilidade do público.

- Desfile oficial 1º grupo (segunda-feira, dia 20 de fevereiro)
Abertura Oficial do evento - Corte e Afoxé Laroyé – às 20h
1ª G.R.C.E.S. Amigos do Samba – das 20h30 às 21h10
2ª G.R.C.E.S. João Apolônio Cesac - Forte – das 21h20 às 22h
3ª G.R.C.E.S. Unidos da Ocian – das 22h10 às 22h50
4ª G.R.C.E.S. Guaratude – das 23h às 23h40
5ª G.R.C.E.S. Acadêmicos de Praia Grande – das 23h50 à 0h30
6ª G.R.C.E.S. Cristal de Praia Grande – da 0h40 à 1h20
7ª G.R.C.E.S. Moc. Indep. Star na Avenida – da 1h30 às 2h10
8ª G.R.S.C.E.S. Unidos da Vila do Sapo – das 2h20 às 3h

- Desfile oficial grupo especial (terça-feira, 21 de fevereiro)
1ª G.R.E.S. Folia 99 FM – das 21h às 21h50
2ª G.R.C.E.S. Cangibrinos (Império da Baixada) – das 22h às 22h50
3ª G.R.C.E.S. Casa do Mestiço – das 23h às 23h50
4ª G.R.C.E.S. Mancha Verde – Baixada – da 0h à 0h50
5ª G.R.C.E.S. Favoritos do Forte – da 1h à 1h50
6ª G.R.C.E.S. Acadêmicos da Ilha do Caieiras – das 2h às 2h50

Corte Carnavalesca
Rei Momo: Marcelo Serafim 
Rainha: Jenyffer Diana da Silva 
Princesa: Marisa dos Santos Batista
Musa: Andreia Santos da Silva (Amigos do Samba) – Musa;
Cidadãos: Luciana Veríssimo e José Carlos

 Praia Grande

O “Carnaval da
Família 2012” 
“Assistir os desfiles de Praia Grande é gratuito e 
a Secretaria de Cultura e Turismo espera receber 
devem 50 mil pessoas nos dois dias do evento”

Sete escolas de São Vicente desfilarão 
neste carnaval, são elas: Acadêmicos 
de São Vicente, Primeira de Pompeba, 
Diva Imperial, Beira-Mar, Águia 
Vicentina, Imperatriz da Ilha e Última 
Hora. Espalhados nas ruas de toda a 
cidade haverá 52 bandas e blocos.  

Mais informações no site da 
prefeitura: http://www.saovicente.
sp.gov.br/

Sábado (18/02)
15h – Banda da Ruazinha
15h – Banda Juventude da E.B
15h – Banda Náutica III
17h30 – Banda Carnavalesca do 
México 70
18h – Banda Society Ball
18h30 – Banda Gari Gandaia
18h30 – Banda União da Ilha de São 
Vicente
20h30 – Banda Unidos do Bitaru
20h30 – Banda Ministério Ágape 

Domingo (19/02)
11h – Bloco Babahianas sem Taboleiro
15h – Banda do Sambaiatuba
16h – Banda da G.D.G. 
16h - Banda Colorida Quiosque da Cris

17h - Banda Cruz de Malta
18h30 - Banda Fogão Nervoso
19h - Banda Vermelho e Preto
19h - Banda da VIP-X
19h - Banda Integração S. Trabalhista   

Segunda – 20/02
15h - Banda da Sinhá
16h - Banda Verde e Amarelo
16h - Banda Unidos da Vila Voturuá
18h - Banda Nova Catarina
18h - Banda Bicho Pegô
18h - Banda Carnavalesca da Praça 12
18h - Banda Carnavalesca The Best da 
Vila Margarida
20h – Bloco dos Feios

Terça Feira - 21/02
14h - Banda do Barquinho Dourado
14h - Banda do Segura no Polvo
15h – Banda Sorocabanda
15h – Bloco do Sapo
15h – Banda do Frei
17h – Banda Galoucura
18h – Banda Dona Libânia 
18h – Banda 100% Pompeba e 
Náutica
18h – Banda do Areião 100% 40 
20h – Banda Algo Mais  
20h30 – Banda da Central  

 São Vicente

Mais de 52 bandas 
animam o Carnaval 
de São Vicente 
 “O desfile das escolas de samba acontece no dia 17 de fevereiro 
na Avenida Ayrton Senna no Itararé, às 20 horas, com entrada 
gratuita e capacidade para 5 mil pessoas na arquibancada”
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Dono da Folia
O artista plástico 
João Paulo Rivera, 

Rei Momo
santista, 
afirma que o Carnaval da
cidade é histórico no país
“Por isso a coroa é pesada e a defenderei com 
muito orgulho, em nome de todas as pessoas que 
lutam e lutaram para nosso carnaval ser o que é 
hoje”, declara Rivera.

O dono do Carnaval de Santos deste ano é João 
Paulo Moreira Rivera, que demonstra uma 
personalidade cheia de humor e não perde a 
chance de fazer uma piada, quando questionado 

sobre quantos anos têm de história de Carnaval responde 
enfático, “31 anos!”.  Rivera participa de todas as escolas de 
samba, porém, foi apadrinhado e ajudado principalmente 
pela Império da Vila. A presença do Carnaval em sua família 
começou com seus bisavôs e hoje em dia seu tio Miro 
é uma inspiração para ele, “Miro luta não somente pelo 
Carnaval, mas também, para não deixar os costumes e o 
folclore morrerem em nossa família”, conta.

Rivera tem 31 anos de idade, é solteiro, um metro 
e oitenta e três de altura e 137 quilos. Licenciado em 
Educação Artística , com Habilitação plena em Artes 
Plásticas, é professor de Arte e Teatro.

Preparação do Rei para o Carnaval

Para estar preparado para comandar o Carnaval de 
Santos deste ano, Rivera precisou dedicar-se ao samba 
no pé, pois, segundo ele, estava destreinado. Sua 
dieta passou a ser mais rigorosa, “Não como alimentos 
gordurosos. Sou muito chato para comer, só como carne 
branca e se for vermelha apenas uma vez por semana e 
sem gordura, raramente bebo. Mas, mesmo assim não 
tenho uma alimentação saudável como eu gostaria, 
como muita massa. Agora que sou Rei Momo posso dizer 
que estou em forma”, brinca Rivera. 

Ele ressalta que cuidar da saúde é muito importante, 
e por isso está sempre atento, “Afinal já que foi tão difícil 
chegar até aqui, quero permanecer por muitos anos!”, 
comenta aos risos. 

Rivera aponta que sua atuação nas Artes Cênicas 
exige disciplina com o corpo: “faço aquecimentos, 
alongamentos, tenho que ter consciência física e mental”.

O Armário do Rei Momo

O Rei se veste em trajes de gala e ternos, João Paulo explica que no verão ele 
tem optado por usar coletes e em ocasiões especiais gravatas.  O rei momo usa 
uma bombacha com meia calça branca, uma bata típica de rei, um colete e/ou uma 
casaca. O único desconforto para ele são os sapatos, “Geralmente apertam, alguns 
que até esganam. Mas, o samba está lá, na pontinha deles, sofrendo, mas com uma 
felicidade inenarrável, quando você gosta do que faz o resto é o de menos, afinal, 
amamos muito o carnaval!”, completa.

O Reinado

“Já ganhei alguns prêmios no teatro e nas artes visuais, mas ganhar 
uma coroa no carnaval é como um jogador vencer uma copa. Você acorda 
plebeu e vai dormir rei! É uma sensação única!”, afirma o Rei Momo.

Ele acrescenta que ganhar a coroa não foi só alegria, pois os 
concorrentes também a queriam muito. Substituir um Rei que comanda a 
festa há uma década também pesou como responsabilidade para a nova 
majestade. “Perguntei a ele se tinha certeza que queria sair, eu ficaria feliz 
em ser o Príncipe Momo. Ele quis sair no auge, foi um grande exemplo para 
mim”, conta.

Rivera descreve o que o Dono do Carnaval deve ter sorriso, alegria, 
simpatia, humildade e simplicidade, mas acima de tudo, tem que ter 
sabedoria, pois é o representante de todas as comunidades envolvidas 
com o Carnaval. “O conhecimento nunca é o bastante, é preciso estar 
sempre atento, aprendendo para que se possa não somente comandar 
a festa, mas fazer deste momento de euforia, um momento único, assim 
como um pôr do sol, morrer lindamente e diferente a cada dia, mas 
renascer todos os dias, ainda mais radiante!”, explica.
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Rainha 
Majestade do Carnaval santista conta sua trajetória de 
samba, suor e simpatia
Sua preparação para o Carnaval começou em 

2011, logo após o Carnaval, afinal mesmo não 
ganhando o Concurso para a Corte, desfilaria 
normalmente em frente à bateria da Real 

Mocidade Santista.

O Concurso
Para Néia a sensação de ganhar o concurso é 

indescritível, ela disse que na hora, com várias pessoas 
olhando e julgando sentiu-se insegura, pois apesar 
de saber de tinha se preparado, e estava focada, 
não acreditava que ganharia, pois era sua primeira 
participação. “Quando falaram meu nome, eu não sabia 
se chorava ou gritava, eu só conseguia pensar que eu 
tinha conquistado o título, que todo esforço foi válido”, 
disse emocionada.

A Rainha é uma personagem da Corte Carnavalesca 
que corteja a folia junto ao Rei Momo, Princesa e 
Cidadãos. Para Néia, uma Rainha não precisa só de 
beleza física, tem que ter elegância, postura adequada, 
muita simpatia e samba no pé. Outro ponto apontado 
por ela é comunicar-se bem com as pessoas, “mesmo 
que seja apenas um olhar ou um sorriso”, diz. 

A Corte
A Corte Carnavalesca participa de todos os 

eventos oficiais da Prefeitura que sejam ligados ao 
Carnaval,como o Carnabonde, Tendas, a Abertura 
Oficial do Sambódromo e em todos os dias de desfiles. 
Além de bandas e bailes em que seja solicitada sua 
presença. Durante o resto do ano participam de 
eventos, como aniversários das escolas de samba da 
cidade. 

As roupas da Rainha são feitas sob medida e ela 
garante que são muito confortáveis, assim como 
os sapatos, “mas às vezes cansa um pouco, pois são 
muitas horas em pé e sambando”, explica.

A relação com os integrantes da Corte tem sido 
harmoniosa e sinergética, “Nos damos muito bem, meu 
Rei, João Paulo Rivera e minha princesa Joice Mendes, 
estão ligados no 220 w, vou ter que tomar muito 
energético para aguentar o pique deles. O cidadão e 
a cidadã samba são extremamente alegres, no geral 
estamos nos divertindo muito, pois afinal tudo passa 
muito rápido”, avalia com um sorriso de lado a lado a 
Rainha Néia.

“Quando temos um sonho, uma meta e corremos 
atrás, trabalhando duro, com certeza haverá 
recompensa no final. E a minha chegou este ano com o 
título de Rainha do Carnaval de Santos”, conclui Néia.

“Para mim, é a 
realização de 
um sonho. Toda 
passista, rainha 
de bateria, 
sonha em fazer 
parte da corte 
carnavalesca”, 
afirma Néia 
Ribeiro.


