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Homenagem à Beija-Flor de 
Nilópolis, campeã do Carnaval 2007
Foto Henrique Matos
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Compromisso  histórico
Há dois séculos, pouco depois de desem-

barcar no Rio de Janeiro, D. João VI 
abriu os portos brasileiros ao comércio com 
as nações amigas. Desde então, nossa cidade 
assumiu a responsabilidade de ser a porta 
principal do país, por onde passam visitan-
tes de todas as partes do mundo.

O tempo passou, a cidade mudou, mas a 
responsabilidade continua sendo a mesma; 
ou, talvez, maior ainda. 

O Rio de Janeiro é o coração do Brasil. Co-
ração que passou a bater mais forte desde a 
inauguração da Cidade do Samba, na Zona 
Portuária, onde os visitantes podem viver as 
emoções do Carnaval durante o ano inteiro e 

conhecer de perto a importância do trabalho 
realizado pelas Escolas de Samba.

O Carnaval de 2008 será uma grande home-
nagem ao bicentenário da chegada da Família 
Real Portuguesa. E, certamente, preencherá 
uma lacuna histórica, pois quando D. João 
aqui chegou, o Rio de Janeiro ainda não era 
completo. Possuía as mesmas belezas natu-
rais, a mesma gente amiga, mas ainda lhe 
faltava... o samba!
Viva o Rio de Janeiro! Viva o Carnaval Carioca!

Jorge Castanheira
Presidente da LIESA – Liga 
Independente das Escolas de 
Samba do Rio de Janeiro
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ApRENDIzADO
Nossa cidade também reali-

za desfiles de Escolas de Samba 
e diante da estrutura inegável 
do espetáculo organizado pela 
LIESA, solicitamos o envio da re-

QuALIDADE
Escrevo esta carta, primei-

ramente, para parabenizar a 
equipe pela qualidade da revista 
ENSAIO GERAL, que nos coloca 
em dia com os preparativos das 
Escolas de Samba. Sou de uma 
pequena cidade do interior de 
Minas Gerais e trabalho com o 
Carnaval, confeccionando fanta-
sias. Ano passado, consegui um 
exemplar da revista através do 
programa do Robertinho do Rio, 
da Rádio Bandeirantes. Se fosse 
possível, gostaria que vocês me 
enviassem outras edições.

Cristian mello - São Brás do 
Suaçuí, MG

COLECIONADOR
Solicito o envio de exempla-

res dos informativos ENSAIO 
GERAL e LIESA NEWS, da 
LIESA, pois tornei-me um cole-
cionador das duas publicações. 
Os editores estão de parabéns 
pelo trabalho. Também gostaria 
de fazer uma visita à Cidade do 
Samba.

José Barros Lopes - Rua José Hi-
pólito, Coatiara, Barra Mansa, RJ

NR – A Cidade do Samba está aberta 
à visitação pública de terça a sábado, das 
10 h às 17 h. Não perca o show Cidadão-
Samba, nas noites de quinta-feira.

vista ENSAIO GERAL para nosso 
aprendizado e crescimento, que 
vem acontecendo. Isso nos ajuda-
ria muito, tenham certeza. 

Luiz Carlos pereira, assessor 
comercial da Secretaria Municipal 
de Cultura, Vila Mathias, Santos, 
São Paulo

ACOmpANHE A
ESCOLHA DE
SAmBAS-ENREDOS

O Rio começa a viver o clima 
do Carnaval 2008 com as 12 
Escolas de Samba do Grupo 
Especial definindo os seus 
sambas-enredos. O calendário 
oficial é o seguinte:
28 de setembro (sexta) 
Vila Isabel
05 de outubro (sexta)
São Clemente
11 de outubro (quinta)
Beija-Flor e Salgueiro
12 de outubro (sexta)
Grande Rio, Portela e Porto da Pedra 
13 de outubro (sábado)
Mangueira, Viradouro e 
Unidos da Tijuca
14 de outubro (domingo) 
Mocidade
15 de outubro (segunda) 
Imperatriz





8 Ensaio Geral

A responsabilidade para 

organizar e a emoção com 

o resultado alcançado nas 

cerimônias de abertura 

e encerramento dos XV 

Jogos Pan-Americanos são 

comparáveis à realização 

de uma dúzia de desfiles 

no Sambódromo.

A estimativa é da ce-

nógrafa Rosa Magalhães, 

diretora artística do espe-

táculo apontado como 

o melhor de todos os 

tempos na história 

do Pan. A carnavalesca 

da Imperatriz Leopoldi-

nense usou a linguagem 

alegórica das Escolas de 

Samba para levar a países 

das Américas e de outros 

continentes uma mensa-

gem de união e fraterni-

dade. O Rio de Janeiro 

deu o seu recado para o 

mundo em ritmo de 

samba e chorinho, mos-

trando que a alegria con-

tinua sendo a principal 

marca da cidade.  Repre-

sentando uma equipe de 

17 assistentes diretos, que 

trabalharam na monta-

gem da infra-estrutura das 

duas cerimônias, Rosa foi 

homenageada na Câmara 

de Vereadores do Rio, re-

cebendo das mãos da ve-

readora Aspásia Camargo 

a Medalha ao Mérito Es-

portivo. 

Sa
m

bamedalha
ourode
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A presidente da 
Amebras – Associação 
das Mulheres Em-
preendedoras do 
Brasil, Célia Domin-
gues, também rece-
beu a condecoração pelo 
apoio logístico ao trabalho 
da equipe de Rosa, nos bar-
racões da Cidade do Samba.

A carnavalesca Rosa confessa 
que antes do Pan só havia entra-
do uma vez no Maracanã. Foi há 
mais de 20 anos para acompanhar 
uma amiga e não se recorda nem 

dos times que estavam 
jogando: “Um deles 
era de São Paulo, 
mas não era muito 
conhecido” – conta. 

Trabalhando dire-
tamente com o coor-

denador geral da cerimônia, 
Scott Givens, vice-presidente 

dos estúdios Disney, a cenógrafa 
foi assessorada por Mauro Leite, 
da Imperatriz; Andréia Vieira, da 
Viradouro; e Penha Lima, que in-
tegravam a equipe de criação. Um 
exército de 300 pessoas – a grande 

maioria recrutada nos barracões 
da Cidade do Samba – produziu 
seis mil figurinos e 140 adereços e 
esculturas, com a participação dos 
artistas de Parintins. Uma bateria 
de mil ritmistas das agremiações 
dos Grupos Especial e de Acesso, 
liderados por mestre Paulinho da 
Beija-Flor, comandaram o espetá-
culo. Ao todo, foram quatro meses 
de planejamento e outros três de 
execução e ensaios, para que tudo 
desse certo. O excelente repertório 
musical levou a assinatura do ma-
estro Alê Siqueira.

Rosa Magalhães recebe o carinho de Elymar Santos, Luiza Brunet e da vereadora Aspásia Camargo. Um prêmio 
justo para a carnavalesca que transformou o templo sagrado do futebol numa gigantesca Praça da Apoteose  
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A venda de ingressos para os 
desfiles das Escolas de Samba do 
Grupo Especial começará mais 
cedo este ano. Como o Carna-
val 2008 cairá logo na primeira 
semana de fevereiro – os desfiles 
oficiais acontecerão nos dias 3 
(Domingo), 4 (Segunda-Feira) e 9 
(Sábado das Campeãs) -, é neces-
sário que os compradores também 
se organizem com antecedência. A 
LIESA manterá a mesma tabela de 
preços dos anos anteriores.

A reserva de camarotes será 
em setembro. Interessados enca-
minharão seus pedidos através 
de fax à Central LIESA de Aten-
dimento em dia e horário pre-
viamente anunciados. Os preços 
dos camarotes variam de R$ 16 
mil (para 12 pessoas no Setor 4) 
a R$ 75 mil (para 25 pessoas, no 
Setor 7-A). O pagamento será 
em três parcelas mensais.

A reserva de frisas acontecerá 
em outubro e também será feita 
através de fax. As frisas de seis 
lugares serão vendidas em duas 
parcelas mensais, já as de quatro 
lugares serão quitadas à vista. As 
do setor turístico (Setor 9, filas B, 
C e D) estão sendo comerciali-
zadas através da ABAV-RJ e das 
agências de viagens. 

As arquibancadas especiais 
e cadeiras individuais serão 
vendidas na primeira quinzena 
de dezembro através de atendi-

LIESA mantém 
preço dos ingressos

mento eletrônico. O pagamen-
to será à vista. As arquibanca-
das populares (Setores 6 e 13) 

serão disponibilizadas para o 
público uma semana antes do 
Carnaval a R$ 10,00.
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Carnavalescos – Cid Carvalho 
foi para a Mocidade. Mario Bor-
riello retornou à Porto da Pedra 
e Alex de Souza estreará na Vila 
Isabel. Luiz Carlos Bruno passou 
a assinar sozinho o trabalho na 
Tijuca, o mesmo acontecendo com 
Cahe Rodrigues, na Portela. 

Direção de Carnaval – Celso 
Rodrigues é o novo presidente 
do Conselho de Carnaval da 
Mangueira. José Luiz Azevedo 
é o novo coordenador de desfi-
le da Mocidade. Portela e Porto 
da Pedra decidiram entregar 
a responsabilidade a duas co-
missões. Luís Otávio Novelo 
assumiu a direção no Salgueiro 
e Ricardo Fernandes retornou à 
Vila Isabel.

mestres de Bateria – Marcone 
assumiu a batuta na Imperatriz 
Leopoldinense. Na Mangueira, 
a responsabilidade passou para 

A necessidade de apresentar um trabalho cada vez melhor faz com que as 
Escolas de Samba do Grupo Especial tentem sempre novas alternativas 

para os seus diversos setores de trabalho. Em busca de melhores 
resultados no Carnaval 2008, o troca-troca foi intenso. O Regulamento 

do Desfile já foi aprovado pelo plenário da LIESA e será o mesmo do 
ano passado, prevendo a queda da última classificada e a promoção da 

campeã do Grupo A de Acesso. Veja quem e o que mudou.

Troca-troca

as mãos de Ivo Meireles. Na 
Unidos da Tijuca, Casagrande 
assumiu a direção. 

mestres-Salas e porta-Bandei-
ras – Rogério Dorneles retornou 
à Mocidade. Robson e Ana Paula 
estrearão no Porto da Pedra. Ju-
linho foi para a Vila Isabel e Ra-
phael, para a Viradouro.

Coreógrafos de Comissão de 
Frente – Alice Arja estreará com 
o seu grupo na Imperatriz. Fábio 
de Melo foi para a Mocidade. João 
Paulo Machado fará o seu primei-
ro trabalho na Porto da Pedra e 
Hélio Bejane, no Salgueiro. Rodri-
go Néri e Priscila Mota estrearão 
na Unidos da Tijuca. Marcelo Mi-
sailidis foi para a Vila.

Direção de Harmonia – Mar-
celo Varanda assumiu o apito na 
Porto da Pedra. Fernando Costa 
é o novo diretor do Salgueiro e 

Décio Bastos, o novo comandan-
te da Vila Isabel.

Quadra – A Grande Rio está re-
alizando seus ensaios na quadra 
do Colégio São José, situado na 
Rua Pedro Correa, 370, Centro, 
Duque de Caxias.

São Clemente – De volta ao 
Grupo Especial, a Escola de Bo-
tafogo apresenta o seu primeiro 
escalão: Carnavalescos - Milton 
Cunha, Fábio Santos e Mauro 
Quintaes; Diretor de Carnaval 
– Ricardo Gomes; Diretor de 
Harmonia – Marco Antônio; 
Intérprete – Leonardo Bessa; 
Mestres de Bateria – Gilberto e 
Gerson Caliquinho; Mestre-Sala 
e Porta-Bandeira – Marcelinho 
e Daniele; Comissão de Frente:  
Ângela Leal.Está instalada no 
Barracão nº 9, na Cidade do 
Samba. Quadra: Av. Presidente 
Vargas, 3.102 – Centro.
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No ano em que o Brasil comemorará o bicentenário da 
chegada da Família Real Portuguesa ao Rio de Janeiro, a 

maioria das Escolas de Samba do Grupo Especial optou por 
temas históricos e comemorativos para fazer o seu Carnaval

S
ão Clemente e a mo-
cidade Independente 
aceitaram o convite 
da Prefeitura do Rio 
para fazer a abertura 
dos desfiles de Do-
mingo, 3 de fevereiro, 
e Segunda-Feira, dia 4, 
respectivamente, sau-

dando a chegada da Corte Portu-
guesa. De volta ao seleto grupo 
das Superescolas, a agremiação de 
Botafogo apresentará “O clemente 
João VI no Rio: A redescoberta do 
Brasil...”. Já a Verde-e-Branca de 
Padre Miguel virá com “O Quinto 
Império.De Portugal ao Brasil, 
uma utopia na história”. 

A Imperatriz também tocará 
no tema com o enredo “João e 
Marias”, ressaltando a impor-
tância de D. João VI e de Marias 
que o ajudaram a construir uma 
parte de nossa História. 

A mangueira exaltará o cente-
nário de uma das mais tradicio-
nais manifestações do carnaval 
pernambucano: “100 Anos de 
Frevo, é de perder o sapato. Recife 
mandou me chamar...”. A porto da 

Prenúncios de um
desfile histórico

pedra festejará uma data histórica 
para os imigrantes japoneses: “Tem 
pagode no Maru!100 Anos de Imi-
gração Japonesa no Brasil”. 

Beija-Flor  e  Salgueiro farão 
homenagens regionais. A Campeã 
de 2007 destacará o bicentenário 
da cidade de Macapá com “Maca-
paba – Equinócio Solar: Viagens 
Fantásticas ao Meio do Mundo”. 
A Vermelha-e-Branca centraliza 
o foco na Cidade Maravilhosa e 
afirma: “O Rio de Janeiro conti-
nua sendo...”.

Viradouro e Unidos da Tijuca 
mantém as características de carna-
vais temáticos. A Escola de Niterói 
tentará mexer com as emoções do 
público com o enredo “É de Arre-
piar!”. A agremiação do Borel via-
jará na nostalgia das coleções: “Vou 

juntando o que eu quiser, minha 
mania vale ouro. Sou Tijuca, trago a 
arte colecionando o meu tesouro.” 

Engajada nas questões sociais, 
a Vila Isabel escolheu “Traba-
lhadores do Brasil”. Grande Rio 
e portela mergulharão na causa 
ecológica. Para falar da extração 
de gás no Amazonas, a Escola de 
Duque de Caxias apresentará “Do 
verde de Coarí, vem meu gás, Sa-
pucaí!”, destacando a necessida-
de da preservação ambiental. Já a 
Portela enviará uma mensagem de 
esperança para enfrentar os riscos 
do aquecimento global: “Recons-
truindo a Natureza, Recriando a 
Vida: O sonho vira realidade”. 

As sinopses podem ser lidas na 
íntegra no site LiesaNet: 
www.liesa.com.br.

DESFILES DO GRUPO ESPECIAL – CARNAVAL 2008
INÍCIO DO DESFILE DOMINGO 03/02/08 SEGUNDA-FEIRA 04/02/08
Às 21 horas São Clemente Mocidade
Entre 22h05 e 22h20 Porto da Pedra Unidos da Tijuca
Entre 23h10 e 23h40 Salgueiro Imperatriz
Entre 0h15 e 1 hora Portela Vila Isabel
Entre 1h20 e 2h20 Mangueira Grande Rio
Entre 2h25 e 3h40 Viradouro Beija-Flor
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Desfile de
realizações
“Nossa proposta é transfor-
mar a passagem de D. João 
VI pelo Brasil em um grande 
desfile, aos moldes de uma 
Entrada Régia. O tema foi 
dividido em sete segmen-
tos, cada um deles de gran-
de importância nas vidas do 
monarca e de nosso país, so-
bretudo nas realizações que 
ficaram como marcas de sua 
administração”.  

Fábio Santos, Milton Cunha
e Mauro Quintaes
Carnavalescos

Autor do Enredo
Milton Cunha

A redescoberta

O desenvolvimento do Brasil co-
meçou com a chegada da Família 
Real Portuguesa, em 1808. O bicen-
tenário desse momento histórico 
será festejado com a pompa das 
Entradas Régias, desfiles que as 
cortes européias promoviam para 
demonstrar carinho e obediência 

a seus reis. Eram desfiles grandio-
sos, com muito luxo e queima de 
fogos, prenunciando o que, um 
dia, as Escolas de Samba também 
fariam. Algumas dessas Entradas 
foram realizadas nas ruas do Paço, 
coração do Rio de Janeiro, em ho-
menagem a D. João VI.

SãO CLEMENTE
www.saoclemente.com.br

Domingo
03/02/08

Brasildo
1ª a desfilar
Às 21 h

Concentração
Balança Mas Não Cai

O clemente João VI no Rio:

presidente
Renato Gomes

...
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Domingo
03/02/08

Nos mares 
da folia

“Desta vez, o maru sin-
grará nos mares da Sapucaí 
tendo como ‘comandante’ o 
Tigre de São Gonçalo. Vai 
mostrar nas ondas do car-
naval a saga dos imigrantes 
japoneses e suas influências 
na cultura brasileira.”

Mario Borriello
Carnavalesco

Há um século,  o navio Kasato-Ma-
ru deixava o porto de Kobe, trazendo 
os primeiros imigrantes japoneses 
para o Brasil. À procura de trabalho, 
desembarcaram em Santos, trazendo 
na bagagem saudades de sua terra e 
muita esperança. Traços de sua cul-
tura serão lembrados nos persona-

gens do teatro Kabuki e nos rituais 
do Templo Dourado de Kinkaku-
Ji. Os orientais também trouxeram 
novas técnicas para o cultivo, in-
troduzidas nas culturas do café, do 
arroz e do tomate. Os laços de união 
entre Brasil e Japão são reforçados 
com a paixão pelo samba. 

PORTO DA PEDRA
www.gresuportodapedra.com.br

2ª a desfilar
Entre 22h05 
e 22h20

Concentração
Correios

Tem 
no Pagode

Maru!
A redescoberta

presidente
Uberlan de Oliveira

100 Anos de Imigração Japonesa no Brasil
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Domingo
03/02/08

Declaração
de amor
“É um orgulho falar da cida-
de em que nascemos. Poucos 
lugares no mundo 
reúnem tantas ma-
ravilhas como o 
Rio de Janeiro. O 
desfile do Salgueiro será 
uma declaração de amor e 
se propõe a resgatar a auto-
estima do povo carioca e as 
tradições da capital cultural 
do país”.  

Renato Lage e Márcia Lávia
Carnavalescos

Quando os portugueses viram o 
Pão de Açúcar pela primeira vez se 
surpreenderam com as belezas do 
lugar. Era janeiro; não reconhece-
ram a baía, pois imaginavam que 
estivessem navegando em um rio. 
E assim deram o nome ao lugar. A 
viagem no tempo percorre as edi-
ficações que formavam o centro 
arquitetônico da Cidade. Abre 
as portas para o mundo na Praça 

SALGUEIRO
www.salgueiro.com.br

3ª a desfilar
Entre 23h10 
e 23h30

Concentração
Balança Mas Não Cai

presidente
Luiz Augusto Duran

Rio de O 
Janeiro
continua sendo...

Mauá, invade a arte e a poesia da 
noite, vagueia pelos calçadões da 
Zona Sul ao sabor da brisa e percor-
re os subúrbios no balanço do trem. 
E também salve o Rio de Janeiro de 
fevereiro e março, aquele abraço! 
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Domingo
03/02/08

Mudança de 
atitude
“Para refletir sobre os riscos 
do aquecimento global, não 
será necessário mostrar as 
mazelas que ganham espaço 
no noticiário. Mais importan-
te será destacar o que estamos 
perdendo. Nosso enredo fixa 
uma posição otimista dian-
te da questão: o homem está 
buscando soluções e corrigirá 
os próprios hábitos, cuidando 
da Terra com mais carinho”.  
  
Cahe Rodrigues
Carnavalesco

Autores do Enredo
Marta Queiroz e
Cláudio Vieira

A Águia será porta-voz de 
uma mensagem que se espalhará 
pelo mundo. Principal respon-
sável pelas agressões à Nature-
za, somente o homem poderá 
reverter a situação em que se 
encontra a Terra. Para isso, será 

necessário deixar o egoísmo de 
lado e pensar de forma solidária, 
ajudando a reconstruir o meio 
ambiente e recriar a qualidade 
de vida. Com a união de todos 
e, principalmente, muito amor, 
o futuro será promissor.

Reconstruindo a Natureza, 

O sonho vira 
realidade

PORTELA
www.gresportela.com.br

4ª a desfilar
Entre 0h15 
e 1h

Concentração
Correios

Recriando
aVida:

presidente
Nilo Figueiredo
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Domingo
03/02/08

Preservar 
a alegria
“Devemos preservar o que é 
nosso e o frevo é uma dança, 
é um ritmo genuinamente 
brasileiro. Nosso objetivo é 
mostrar a pujança do carna-
val pernambucano. São várias 
manifestações que, aliadas ao 
samba, farão uma justa home-
nagem ao primeiro centenário 
do frevo”.  

Max Lopes
Carnavalesco

O frevo não tem certidão de 
nascimento, mas foi citado pela 
primeira vez num jornal em 9 de 
fevereiro de 1907. Completa um 
século como a mais autêntica re-
presentação do carnaval pernam-
bucano. Nasceu nas ruas de Recife 
e Olinda, originário dos passos da 
capoeira. Era um disfarce conve-

niente, para escapar da perse-
guição da polícia. Frevo vem  de 
“frevura” que, no linguajar dos 
engenhos do açúcar, assim des-
crevia os tachos de mel quando 
alcançavam o ponto de ebulição. 
O frevo ferve e, equilibrado em 
sombrinhas coloridas, simboliza 
a alegria de um povo.

100 anos de Frevo, é de perder o sapato.MANGUEIRA
www.mangueira.com.br

5ª a desfilar
Entre 1h20 
e 2h20

Concentração
Balança Mas Não Cai

Recife mandou
mechamar

presidente
Percival Pires

...
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Recife mandou

Bulindo em
sensações
“No ano passado, nossa propos-
ta era fazer com que o público 
participasse dos jogos que leva-
mos para a Avenida. Agora, a 
meta é provocar diferentes sen-
sações de arrepio, geradas de 
situações muito boas ou ruins. 
Vamos apresentar diferentes 
imagens e situações, bulindo 
com o interior de cada um. Dei-
xamos para o final o arrepio da 
saudade”.  

Paulo Barros
Carnavalesco

As emoções vêm à tona, pro-
vocando as mais diferentes sen-
sações. A primeira delas é o frio, 
quando o vento sopra e arrepia. 
Mas, o próprio samba ajuda a 
esquentar. Arrepios viram estilo 
no corte de cabelo, definindo o 
modo de ser de cada um. Depois 
vem a fase do beijo e só Deus 

sabe o que pode acontecer! Ar-
repios também exprimem sen-
sações negativas, como o horror 
provocado pelas guerras, o 
medo, o terror ou até mesmo o 
nojo despertado pelos insetos. 
Arrepios afloram e deixam sau-
dades, como desfiles inesquecí-
veis e as músicas de Cartola. 

VIRADOURO
www.unidosdoviradouro.com.br

6ª a desfilar
Entre 2h25 
e 3h40

Concentração
Correios

É de
ARREPIAR!

presidente
Marcos Lira

Domingo
03/02/08



O melhor show de samba 
está na Cidade do Samba!

Agora, a alegria do Carnaval 
Carioca dura o ano inteiro.

Com um elenco formado por 
estrelas das Escolas do Grupo 
Especial, o espetáculo Cidadão 
Samba reedita nas noites de 
quinta-feira o que há de melhor 
no desfile da Sapucaí. 

Cantores, ritmistas, passistas, 
mestres-salas, porta-bandeiras, 

baianas e destaques transfor-
mam o palco numa passarela 
de emoções, ao som de sambas 
inesquecíveis.

Ao final do show, o público 
recebe fantasias e é convidado a 
participar de um desfile de ver-
dade, com bateria e alegorias, 
culminando com uma espetacu-
lar queima de fogos.

Durante toda a programação, 
é servido um buffet. O ambiente 
é coberto e climatizado, propor-
cionando máximo conforto ao 
visitante. 

A Cidade do Samba também ofere-
ce um excelente espaço para Empre-
sas realizarem eventos, workshops e 
cursos de treinamento.



O melhor show de samba 
está na Cidade do Samba!

INFORmAÇÕES
Rua Rivadávia Correa  nº 60, Gamboa 
CEP 20220-290 Rio de Janeiro, RJ
Tels: (21) 2213-2503 / 2213-2546
E-mail:adm@cidadedosambarj.com.br 
www.cidadedosambarj.com.br

Visite a Cidade do Samba, aberta de terça a sábado, das 10 às 17 horas
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Segunda
04/02/08

Um sonho 
na bagagem
“Quando aceitamos o convite 
para fazer um enredo sobre a 
chegada da Família Real 
Portuguesa, expliquei ao 
prefeito Cesar Maia que a 
História nos obrigaria a fazer 
uma longa viagem. Mostra-
mos que, além de seu patrimô-
nio, a Corte Lusitana também 
trouxe na bagagem um antigo 
sonho: o de construir o Quinto 
Império, agora em terras brasi-
leiras. É lírico, é poético, é car-
navalesco”.

Cid Carvalho
Carnavalesco

D. Sebastião, o Desejado, encar-
nou a missão divina de transformar 
Portugal no quinto império univer-
sal, suplantando Babilônia, Pérsia, 
Roma e Grécia. Ferido mortalmente 
na luta contra os mouros, em Alcá-
cer-Quibir, o monarca virou lenda 
de ideal, consolidado nas praias do 

Maranhão, onde portugueses imagi-
navam estar as ruínas do castelo do 
rei encantado – agora incorporado 
na força de um touro negro. O car-
naval transforma tradições em es-
perança e, promovendo uma fusão 
de culturas regionais, faz surgir o 
“Quinto Império do Brasil”. 

O Quinto Império. De Portugal ao Brasil, 

uma
MOCIDADE
www.mocidadeindependente.com.br

1ª a desfilar
Às 21h

Concentração
Balança Mas Não Cai

presidente
Paulo Vianna

na história
utopia
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Segunda
04/02/08

“O enredo vai mostrar que o 
colecionador é uma pessoa es-
pecial pois, não fosse ele com 
sua mania de guardar docu-
mentos e objetos, a História 
não existiria. Eu me enquadro 
nesta classe, guardando discos 
e fotografias que, aliás, já nos 
deram dois enredos. E este é 
o terceiro”.
 
Luis Carlos Bruno
Carnavalesco

Pesquisador
Júlio César Farias

O  hábito de colecionar é imprescin-
dível para a transmissão de cultura e 
conhecimento da sociedade. Reunin-
do peças e documentos criados pelo 
homem, a História da Civilização 
hoje está perpetuada em museus, jar-
dins botânicos, zoológicos, galerias e 

arquivos públicos. Cada coleção tem 
o seu valor particular e proporciona a 
seu proprietário um prazer especial 
de domínio. O objetivo do desfile é 
organizar uma gigantesca mostra a 
céu aberto, oferecendo aos olhos do 
público este curioso acervo.

Vou juntando o que eu quiser,

Sou Tijuca, trago a arte 
colecionando o meu tesouro

UNIDOS DA TIJUCA
www.unidosdatijuca.com.br

2ª a desfilar
Entre 22h05 
e 22h20

Concentração
Correios

minha mania
valeouro.

presidente
Fernando Horta

Mania de 
colecionar

história
utopia
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Segunda
04/02/08

Marias 
de sobra
“Ao ler sobre a nossa His-
tória, fiquei impressionada 
com a quantidade de Marias 
que cruzaram a vida de D. 
João VI nos mais diferentes 
graus de parentesco. Achei 
oportuno fazer um enredo 
sobre essas coincidências, 
aproveitando as comemo-
rações dos 200 anos da che-
gada da Família Real. Eram 
tantas Marias que não houve 
como falar também das seis 
filhas do monarca”.

Rosa Magalhães
Carnavalesca

A vinda da Família Real Portu-
guesa para o Brasil também é tema 
de uma tessitura que envolve ra-
mificações de árvores genealógi-
cas de várias cortes européias. O 
príncipe regente João, que subiu 
ao trono devido à insanidade de 
sua mãe, a rainha Maria Iª, tor-
nou-se sogro de Maria Leopoldi-
na Carolina, casada com D. Pedro 
I; a irmã dela, Maria Leopoldina 

Teresa, casou-se com Napoleão, 
que pretendia dominar Portugal. 
Ambas eram sobrinhas de Maria 
Antonieta, rainha decapitada pela 
Revolução Francesa. Essa mistura 
de sangue azul acaba unindo os 
Imperadores do Brasil e da França 
numa mesma família, materiali-
zando o samba do crioulo doido: 
Dona Leopoldina virou trem e D. 
Pedro é uma estação também.

e

IMPERATRIz
www.imperatrizleopoldinense.com.br

3ª a desfilar
Entre 23h10
e 23h40

Concentração
Balança Mas Não Cai

Marias
João

presidente
Luiz Pacheco Drumond
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Segunda
04/02/08

O caminho
que dá certo
“A Vila retorna à linha de enre-
dos engajados, que sempre lhe 
deram bons resultados. Foi as-
sim em 1988, com a Kizomba e a 
questão do apartheid; no ano se-
guinte, com “Direito é Direito”, 
sobre os direitos humanos; logo 
em seguida, com “Se essa terra 
fosse minha”, sobre a reforma 
agrária; e em 2006, com a união 
dos povos latino-americanos, 
com “Soy loco por ti, América”.  

Alex de Souza
Carnavalesco

Autores do Enredo:
Alex Varela e  Alex de Souza
Revisão de Texto:
Martinho da Vila

O trabalhador brasileiro será 
visto como sujeito ativo de sua 
própria história e não como um 
povo dominado, que tudo aceita 
passivamente – visão que os colo-
nizadores europeus pretenderam 
transformar em cultura, a partir da 
ingenuidade com que foram rece-
bidos pelos nativos que habitavam 
essa terra. Ao longo da história de 
nosso país, os trabalhadores se or-

ganizaram em diversos movimen-
tos para a conquista de seus direi-
tos, pois nada lhes foi concedido 
gratuitamente. A era de Getúlio 
Vargas, a construção de Brasília 
no governo Juscelino e os ensina-
mentos de organização dos me-
talúrgicos do ABC paulista serão 
revividos na Avenida, deixando 
uma mensagem de esperança pela 
justiça social. 

do
VILA ISABEL
www.gresunidosdevilaisabel.com.br

4ª a desfilar
Entre 0h15 
e 1h

Concentração
Correios

Brasil
Trabalhadores

presidente
Wilson Vieira Alves
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Segunda
04/02/08

Tudo começa
na Água
“Falaremos não apenas do 
gás comercial, mas de todos 
os gases, como o hidrogênio e 
oxigênio que deram origem à 
água e a todos os seres vivos. 
Com o passar do tempo, estes 
seres viraram fósseis e, então, 
deram origem ao gás, como o 
que é extraído em Coari. O en-
redo também tem uma grande 
preocupação com a preserva-
ção ambiental.”

Roberto Szaniecki
Carnavalesco

O Brasil é um país abençoado 
com muitas riquezas e entre elas 
destaca-se a Floresta Amazônica, 
o pulmão do planeta. Será de lá 
que vem o gás para abastecer de 
energia o desfile da tricolor de 
Caxias. Há algumas décadas, já 
se trabalhava no meio da flores-
ta em extração de petróleo e gás, 

principalmente em Urucu, região 
do município de Coari, no estado 
do Amazonas. Ali, um povo obs-
tinado não apenas extrai um dos 
maiores lençóis de gás natural do 
mundo como também preserva 
de forma inventiva outra riqueza 
de valor inestimável: o ecossiste-
ma amazônico.

vem 
meu 
gás,

GRANDE RIO
www.academicosdogranderiol.com.br

5ª a desfilar
Entre 1h20
e 2h20

Concentração
Balança Mas Não Cai

Sapucaí!
Coarí,Do verde de  

presidente
Hélio Ribeiro de Oliveira



29Ensaio Geral

Sapucaí!
Coarí,

Redescobrir
o Brasil
“Nossa meta principal é apre-
sentar uma redescoberta do 
Brasil porque foi ali que os 
colonizadores chegaram pri-
meiro e não nas praias do 
Leste. O primeiro deles foi 
Américo Vespúcio, que pisou 
o solo brasileiro muito antes 
dos portugueses. Pesquisa-
dores garantem que outros 
navegantes da Antigüidade 
também estiveram por aqui”.

Laíla, Fran-Sérgio, Ubiratan 
Silva e  Alexandre Louzada 
Carnavalescos

Batizada pelos indígenas de Ma-
capaba (em tupi “palmeiral”), esta 
cidade completa 200 anos e ocupa 
um ponto estratégico no litoral 
Norte, sendo a única do país cor-
tada pela Linha do Equador. Ao 
longo dos séculos, a atual Macapá, 
capital do Amapá, assistiu a passa-

gem de embarcações procedentes 
dos lugares mais remotos do pla-
neta. Por ali cruzaram barcos fení-
cios, galeras espanholas e caravelas 
portuguesas em busca de riquezas 
e novas conquistas. Estudiosos ga-
rantem que foi por ali que começou 
o povoamento da América do Sul.

BEIJA-FLOR
www.beijaflor.com.br

6ª a desfilar
Entre 2h25 
e 3h40

Concentração
Correios

Equinócio Solar,
Macapaba:
Viagens Fantásticas ao Meio do Mundo

presidente
Farid Abrão David

Segunda
04/02/08
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Beija-Flor abre 
33 pontos de 
vantagem sobre 
Grande Rio e 
Mangueira

Absoluta!

G.R.E.S. Beija-Flor de Nilópolis
G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio
G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira
G.R.E.S. Unidos da Tijuca
G.R.E.S. Unidos do Viradouro
G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense
G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel
G.R.E.S.  Acadêmicos do Salgueiro
G.R.E.S. Portela
G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre Miguel
G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra
G.R.E.S. Império Serrano
G.R.E.S. Caprichosos de Pilares
G.R.E.S. Estácio de Sá
G.R.E.S. São Clemente
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Cinco campeonatos, quatro 
vices e um quinto lugar nos úl-
timos dez desfiles – sendo que 
quatro desses títulos foram con-
quistados nos últimos cinco carna-
vais. A performance da Beija-Flor 
de Nilópolis é inquestionável.

Em comparação com as coloca-

ções do ano passado, as mudan-
ças no Ranking LIESA acontece-
ram a partir da 4ª posição, agora 
ocupada pela Unidos da Tijuca. 
A Imperatriz caiu de 4º para 6º 
lugar. A Vila, que estava em 9º 
passou para 7º; o Salgueiro, que 
estava em 7º caiu para o 8º. 

O Ranking é formado pelo so-
matório da pontuação obtida nos 
últimos cinco desfiles. Entre as Es-
colas que desfilam, as dez primei-
ras recebem a seguinte pontuação: 
campeã – 20 pontos; vice – 15; 3º 
lugar – 12; 4º - 10; 5º - 8; 6º - 6; 7º - 4; 
8º - 3; 9º - 2; e 10º - 1.

RANKING LIESA
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Instituto do Carnaval 
forma a primeira  
turma de gestoresAcadêmicos 

da Estácio

Os primeiros gestores de Car-
naval formados em bancos uni-
versitários já estão habilitados 
a prestar serviços às Escolas de 
Samba. Com direito a colação de 
grau e beca, 60 alunos do Institu-
to do Carnaval da Universidade 
Estácio de Sá comemoraram a 
conclusão do curso em agosto. 
O juramento foi bastante origi-
nal: os formandos prometeram 
a Dionísio e Saturno, deuses das 
festas pagãs da Roma Antiga, fi-
delidade aos ideais momescos: 
muita alegria e espontaneidade 
no exercício da nova profissão.

Em fase final de reconheci-
mento pelo Ministério da Edu-
cação, o curso tem a chancela 
oficial da LIESA. É coordenado 
pelo diretor cultural da enti-
dade, o médico e pesquisador 
Hiram Araújo. 

O curso de Gestão do Carnaval 
nasceu pouco depois da inaugu-
ração da Cidade do Samba, em 
2005, e tem a duração de dois 
anos. Está dividido em quatro 
módulos temáticos, reunindo 
27 disciplinas em quatro perío-
dos distintos. Os módulos estão 
assim divididos:

1 - Carnaval e Cultura – Estu-
dos sobre o perfil social e histó-
rico do Carnaval;

2 – Carnaval e Artes Plásticas 
– Estudos sobre figurinos, ceno-
grafia e História da Arte;

3 – Planejamento de Desfile – 
Como organizar um desfile de 
Escola de Samba desde a escolha 
do enredo;

4 – Gestão Administrativa – 
Questões organizacionais e fi-
nanceiras do desfile; captação 
de recursos; legislação; relações 

com economia e turismo.
A maioria dos formandos da 

Estácio já está trabalhando nos 
barracões, motivo que leva o 
jornalista Bruno Filippo, coor-
denador do curso, a comemorar: 
“Trata-se da primeira turma do 
Brasil a concluir o curso superior 
de Carnaval. O pioneirismo já é 
algo digno de nota. Mas a grande 
importância está em que a Aca-
demia elevou o status do Carna-
val” – destaca.

Já o presidente da LIESA, Jorge 
Luiz Castanheira, ressalta a im-
portância da formação de profis-
sionais capacitados para reforçar 
o staff das Escolas de Samba: “A 
evolução do espetáculo exige 
que as agremiações aprimorem 
a qualidade de seu trabalho tanto 
no setor artístico como no admi-
nistrativo” – conclui.

O presidente da LIESA, Jorge Castanheira, destacou a importância do trabalho qualificado no novo mercado do Carnaval



32 Ensaio Geral

C
aberá à Beija-Flor de Ni-
lópolis a honra de abrir 
e fechar a temporada de 
ensaios técnicos no Sam-
bódromo, antecipando 

as emoções da maior festa po-
pular do país.

O desfile de abertura acon-
tecerá na noite de 30 de no-
vembro, quando a campeã de 
2007 promete reeditar a apre-
sentação vibrante que a levou 
à conquista do título. O en-
cerramento dos ensaios acon-
tecerá no dia 27 de janeiro, a 
uma semana dos desfiles ofi-
ciais, quando a Azul-e-Branca 
retornará à Passarela para os 
testes de som e iluminação da 
Sapucaí.

O presidente da LIESA, 
Jorge Castanheira, destaca que 
o público continuará sendo a 
grande estrela dos ensaios 
técnicos. Anunciou que as 
arquibancadas continuarão 

Nos braços do povo

04 

franqueadas, com equipes de 
funcionários cuidando per-
manentemente da higiene e 
da segurança para que os foli-
ões tenham o máximo confor-
to. Anunciou uma novidade: 
“A LIESA estará distribuindo 
o informativo Cante com a 
Gente, com todas as letras dos 
sambas-enredos do Grupo 
Especial, para que o público 
cante junto com as Escolas”.

O diretor de Carnaval, Elmo 
José dos Santos, lembra que o 
Pagode da Marquês continu-
ará acontecendo após o térmi-
no dos ensaios aos domingos, 
no palco montado na área do 
HC da LIESA, em frente ao 
Setor 3. Como nos anos ante-
riores, artistas consagrados da 
música popular brasileira já 
confirmaram presença, entre 
eles Neguinho da Beija-Flor, 
Alcione, Jorge Aragão, Arlin-
do Cruz e Zeca Pagodinho.

As alas se apresentam completas para que não aconteçam surpresas durante o desfile



Nos braços do povo
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Armazém do 
Samba oferece 
600 vagas em 
atividades de 
barracãoCarnaval
26 cursos na 
Cidade do Samba

Adereços, acessórios, bor-
dados, customização, cartona-
gem e embalagem, chapelaria, 
esculturas, empastelamento, 
estamparia, desenho artístico, 
fantasias, carpintaria, marce-
naria, maquiagem artística, 
cabeleireiro, recepção e hos-
pitalidade, pintura artística, 
logística de barracão, corte e 
costura, confecção de indu-
mentária, idiomas (inglês e 
espanhol), garçom, serralhe-
ria, laminação e modelagem 
em fibra, maquete, decoração 
de carros alegóricos, dança, 
telemarketing e reciclagem 
de materiais diversos.

Voltado para as comunidades 
de baixa renda, o Centro Profis-
sionalizante Carnaval e Cidada-
nia - Armazém do Samba, ofe-
rece, gratuitamente, 600 vagas 
em 26 cursos de capacitação na 
Cidade do Samba. O projeto é da 
Associação de Mulheres Empre-
endedoras do Brasil (Amebras), 
com recursos do Governo Fede-
ral e apoio da LIESA e da Cidade 
do Samba, que cederam o espaço 
para a formação dos novos pro-
fissionais de carnaval.

Com três meses de duração, 
os cursos vão qualificar jovens 
e adultos em diversas especia-
lidades do trabalho artístico e 
administrativo dos barracões. 
Os alunos aprovados serão auto-
maticamente incluídos no Banco 
de Profissionais do Carnaval, que 
será apresentado às Escolas de 

Samba e produtoras de eventos. 
Alguns cursos oferecidos no 

novo centro profissionalizante 
também acontecem desde junho 
em 21 comunidades situadas no 
entorno das Escolas de Samba. 
O projeto, batizado de G.R.E.S. 
Unidos pela Cidadania, é financia-
do pelo Ministério do Trabalho em 
parceria com a Fundação Banco do 
Brasil e Amebras.  A estimativa é 
de que, até o final do ano, os cursos 
devem formar 1.500 pessoas. 

“Vamos batalhar por mais re-
cursos para aumentar o número 
de beneficiados”, comprome-
teu-se o ministro do Trabalho, 
Carlos Lupi, na cerimônia de 
lançamento do projeto. Célia 
Domingues,presidente das Ame-
bras, anuncia que as oficinas 
também vão poder oferecer vagas 
a portadores de deficiência. 

Profissionais
para o



Somos os primeiros a chegar e os últimos a 
sair para que a estrutura do espetáculo seja 
perfeita. A nossa alegria é a sua segurança. 

Fórmula Um, São Paulo

Projeto Aquarius

Passagem da Tocha Olímpica

Árvore de Natal da Lagoa

Há 27 anos montando a 
Passarela do Carnaval

Carioca para os desfiles na
Marquês de Sapucaí(21) 2283-0403

ÍR
IS
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África
revelada

A
Beija-Flor se esmera nos detalhes e 
conquista mais um título desvendando 
a magia do continente negro

Melhores do Carnaval 2007

CAMPEÃ: BEIJA-FLOR
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O cheiro de palha, o bur-
burinho da mata e o rufar 
dos tambores anunciavam 
que a Escola de Nilópolis 
estava disposta a lutar pela 
vitória. A apresentação de 
África, do berço real à Corte 
Brasiliana foi preciosa, 
como no andar dos ani-
mais que vinham à frente 
da savana: pernas-de-pau 
ensaiaram semanas a fio, 
observando em documen-
tários como os elefantes, as 
girafas e as zebras se loco-
movem. Na Avenida, tudo 
parecia de verdade!
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Melhores do Carnaval 2007

VICE-CAMPEÃ: GRANDE RIO

Formigas no laranjal, árvores 
mágicas e balões no céu contra-
cenavam com o espírito carioca 
de uma das mais tradicionais ci-
dades da Baixada Fluminense. 
O enredo Caxias, o caminho do 
progresso, um retrato do Brasil 
mais uma vez deixou a tricolor 
pertinho do título.

A força de
Caxias



Serviços de qualidade para o seu maior conforto

PABX: (21) 2589-7161
www.heisdeim.com.br

Tem cheiro de 
perfume no ar!
Mais uma vez, Heisdem
e Sanitas aromatizam
todas as dependências da 
Passarela do Samba

ÍR
IS

A força de
Caxias
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Empurrada por um belo 
samba-enredo e apresen-
tando alegorias de muito 
bom gosto, como o Coliseu 
romano que abriu o seu des-
file, a Estação Primeira voltou 
a arrebatar o público, agora 
com Mangueira meu grande 
amor. Meu samba vai ao Lácio 
e colhe a última flor.

Um desfile
em forma
de poesia

3º LUGAR - MANGUEIRA

4º LUGAR - UNIDOS DA TIJUCA

Fotos que
fizeram
história

Os antigos conceituavam 
a fotografia como uma prá-
tica demoníaca, pois acredi-
tavam que a alma da pessoa 
ficasse aprisionada. A Escola 
do Borel mostrou curiosida-
des e foi bastante criativa 
ao apresentar De lambida em 
lambida, a Tijuca dá um click 
na Avenida.
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Curingas lançavam dados 
abrindo o desfile e uma 
aposta na alegria, que triun-
fou ao longo da exibição de 
A Viradouro vira o jogo. O pú-
blico aplaudiu as novidades 
apresentadas pela Escola 
de Niterói, principalmen-
te quando a bateria ocupou 
uma  alegoria.

Jogando
com a
platéia

5º LUGAR - VIRADOURO

6º LUGAR - VILA ISABEL

A Escola
também se
modificou

Borboletas coloridas flu-
tuavam no ar logo atrás 
de uma gigantesca lagarta, 
revelando segredos da Na-
tureza e abrindo mais uma 
bela apresentação da Azul-
e-Branca, agora com Meta-
morfoses – Do reino natural à 
corte popular do Carnaval. As 
Transformações da vida.



Nova Schin. Ou seja: a cerveja dos carnavais do Brasil.

Só uma 
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friozinho na 
barriga durante 
o carnaval do 
que beber uma 
Nova Schin: 
é quando passa 
a madrinha 
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