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ESCOLAS
OS COMANCHES — Campeã em sua
categoria em 1998, contará a lenda do
deus Guanú, que teve o corpo despedaçado como castigo por desobedecer Tupã. Seus pedaços foram recolhidos pela
filha do cacique Ibiraiara que os envolveu em uma folha de urtigão, dando origem à uma grande pinha. A história encerra-se com o extermínio dos Ibiraiaras
no local que passou a se chamar de
Itaimbé, como castigo por terem se alimentado do corpo de Guanú, através
dos frutos da pinha, os pinhões.
VILA DO IAPI — A estilista Milka Wolff
será homenageada pelos 1.600 integrantes da União da Vila do IAPI, que
retorna ao Grupo Especial após dois
anos. O samba-enredo “Na Passarela
em Alto Estilo, Milka” não quer contar a
vida da estilista, mas mostrar o mundo
da moda, viajando pelos diversos países através de seus desfiles temáticos.
Com 16 alas e cinco carros alegóricos, a
escola também apresentará a matériaprima do trabalho de Milka, seus instrumentos e sua mão-de-obra, com destaque para as cores azul, vermelho e
branco, que representam a entidade. O
investimento da escola foi de R$ 95 mil.

VILA ISABEL — Única representante
da região Metropolitana entre as melhores de Porto Alegre, a Unidos da Vila
Isabel, do município de Viamão, pretende manter a conquista levando para a
avenida o samba-enredo “De Veríssimo
a Veríssimo e Suas Obras”. Com cinco
carros alegóricos e 19 alas, a escola
tem a intenção de valorizar as duas gerações de escritores, Érico e Luis Fernando. O tema procura exaltar a cultura
literária e musical, sem fazer uma biografia dos inspiradores destacados. Serão lembradas obras e personagens
que marcaram a literatura gaúcha, além
de assinalado o inquestionável fanatismo de Luis Fernando pelo Clube Internacional. O tímido escritor e a mãe, Mafalda, assistirão à homenagem do camarote da escola. O custo do desfile
deste ano está orçado em R$ 160 mil.

ESCOLAS

Será difícil escolher a campeã do B
Entidades revelam
a falta de estrutura

CANDINHA — Os Filhos da Candinha
vão para a avenida Augusto de Carvalho com disposição para dançar e mostrar empolgação para fazer um bom
desfile. Com o samba-enredo “Um Sonho no Universo da Mãe das Artes”, a
escola pretende recordar que há mais
de 10 mil anos o homem dança sobre a
terra. Serão 18 alas e cinco carros alegóricos encenando desde os rituais mágicos e as homenagens aos deuses, até
a diversão popular, quando os homens
passaram a dançar em grupos ou aos
pares como forma de mostrar sua alegria. A escola entrará com 1.500 integrantes. A bateria será formada por 200
ritmistas, seguindo o compasso dos diretores da bateria Serginho e Bill. O
samba-enredo será puxado pelo estreante Marcelo da Candinha. O custo
do desfile está estimado em R$ 110 mil.

A Unidos da Zona Norte fez um
desfile técnico, mas sem empolgar o
público. O diferencial da escola foi a
Comissão de Frente que desfilou em
pernas de pau, aplaudida pelo público. Uma delas chegava ao segundo andar dos camarotes com cerca
de três metros de altura.
A campeã do Carnaval de Rua de
Gravataí, Protegidos da Princesa
Isabel, de Novo Hamburgo, também
realizou uma apresentação razoável
tendo como destaques a Comissão
de Frente “Dançando na Chuva”,
com seu sapateado estilizado, e a
Ala da Sétima Arte, com 27 Chaplins. O terceiro carro homenageou
o Teatro São José, palco do primeiro
baile de Carnaval do Rio, em 1840.
A Astros de Alvorada, com o tema “Descobrimento do Brasil, 500
Anos Depois, Será Que Foi Cabral?”,
levou para a avenida um Abre-Alas
com três caravelas, um destaque representando Cabral e índias. A escola deixou de levar um quarto carro
que representaria o Monte Paschoal.

OS COMANCHES

UNIÃO DA VILA DO IAPI

UNIDOS DA VILA ISABEL

“O Triste Fim dos
Ibiraiaras em Campos de Neve”

“Na Passarela em Alto Estilo, Milka”

“De Veríssimo a Veríssimo e Suas Obras”

(Compositores: Alessandro Antunes,
Leandro Antunes e Paulo Neves. Intérprete:
Gilson Fernando Dornelles Teixeira)

(Compositor e Intérprete:
Ari da Silva Rodrigues (Arizinho)

DONA LEOPOLDINA — O humor e a
sátira serão as marcas no desfile da Imperatriz Dona Leopoldina que neste ano
adotou a temática musical da peça
“Tangos e Tragédias” para o seu samba-enredo. As 16 alas e os seis carros
alegóricos da escola irão viajar pelo reino da Sbórnia, retratando os costumes
originais ao ritmo dos 220 componentes
da bateria e reunindo 1.600 integrantes.
Quarta colocada no Carnaval/98, a Imperatriz agora investiu R$ 300 mil.

CORREIO DO POVO

A Arca de Noé, a Criação do Mundo e os Amuletos e Balangandãs disputam
o título do Grupo Intermediário B. O desfile trouxe
dificuldades para os jurados, que enfrentarão uma parada dura
para decidir a campeã e as três escolas de samba que serão rebaixadas
para o Grupo de Acesso. Mas a noite também foi marcada por carros quebrados,
lágrimas e desânimo na avenida Augusto de Carvalho e na
arquibancada. A Brigada Militar enfrentou problemas para conter os ânimos das
torcidas, havendo registro de brigas e invasões da pista

s moradores das vilas Bom Jesus e Maria da a salva de fogos de artíficio, recurso normalmente re- das. A única falha da Samba Puro durante a evolução
Conceição, da zona Leste de Porto Alegre, es- servado às escolas do Grupo Especial. Além de apre- foi o espaço aberto entre a Ala das Baianas e a seguntão sonhando com uma vaga no Grupo Inter- sentar uma ala perfumada, a escola distribuiu coca- da alegoria, no momento do recuo da bateria.
mediário A. Os desfiles apresentados pela
Copacabana e Academia Samba Puro se
destacaram entre os demais e levantaram o
público nas arquibancadas. Outra escola
que deixou sua comunidade esperançosa foi
a Unidos de Guajuviras, de Canoas. Uma
das três deverá ser a campeã do Grupo B.
Rebaixada no ano passado, a representante de Canoas chegou pontualmente na
concentração às 4h, com três carros alegóricos grandiosos. A sorte parecia estar do lado
da Unidos de Guajuviras. Não faltaram “Amuletos e Balangandãs”. No entanto, o azar
se manifestou: logo na abertura do desfile. O
Abre-Alas “Mãos Que Abençoam” quebrou
no momento em que a campainha soou dando início à evolução da Comissão de Frente
“Negros Islâmicos”. Apesar do incidente, a
evolução da escola foi perfeita.
Perfeição também não faltou na Copacabana, que acordou a avenida Augusto de
Carvalho à meia-noite. O ritmo dos 110 “Filhos de Noé” conduziu o desfile das nove alas
e as três alegorias em sintonia. A euforia dos
sambistas e ritmistas estava simbolizada pela alegria e graça da porta-estandarte Regina
Lemos Silveira. A Comissão de Frente, que
simbolizava o “Portal do Criador”, abriu passagem ao brilho da co-irmã, Samba Puro.
O ponto alto da azul-amarelo-e-branco foi Academia Samba Puro mostra fantasias e alegorias de luxo e é saudada com fogos de artifício

O

Carros alegóricos
prejudicam escolas
Não fosse a falta de três alegorias
que estragaram no trajeto para a
avenida Augusto de Carvalho, a Fidalgos e Aristocratas teria motivos
de sobra para aguardar com ansiedade a divulgação dos campeões do
Carnaval. Ela estava perfeita, com
fantasias luxuosas e muita animação. Mas apenas o Abre-Alas entrou
na Passarela do Samba e os destaques sambaram no asfalto. Alguns
choraram. A tristeza atingiu a portaestandarte Márcia Teixeira, que deixou o filho, de 23 dias, em casa.
A Diplomatas de Alvorada não
deveria ter desfilado. Somente assim
evitaria o vexame que teve início
com o deslocamento das alegorias,
provocando falhas na evolução. Alas
e destaques simplesmente não
compareceram. O único que ainda
tinha garra era o Rei Momo Petrolino
de Freitas, de Alvorada, e sua Corte.
A Mocidade Independente, de Esteio, perdeu pontos com a entrada
de somente duas alegorias e com
quatro minutos de atraso no término do desfile. Mesmo assim, realizou
uma boa apresentação.

BAMBAS — Os Bambas da Orgia, que
neste ano desfilam quando ainda será
noite, pretendem levar a luz para a avenida Augusto de Carvalho. O sambaenredo contará a história da lenda indígena de Kananciuê, que criou todas as
coisas e os seres vivos, transformando
os aruanãs em índios Karajás. Mas até
então só existia a noite. Aos poucos,
Kananciuê foi criando luzes, até desencantar a luz maior, o Sol, que estava
preso pelo urubu-rei. Neste ano, a escola investiu R$ 400 mil em 15 alas e cinco carros alegóricos, que reunirão mais
de duas mil pessoas. Entre as alegorias,
destacam-se duas águias com olhos iluminados por farol de milha, que entrarão
dançando e gritando na avenida.
FIGUEIRA — Assim como no ano passado, a Estação Primeira da Figueira
prestará uma homenagem a uma região
de Porto Alegre. Desta vez, o sambaenredo é dedicado à avenida Farrapos.
As 18 alas e seus oito carros alegóricos
lembrarão a história da avenida, com
suas transformações e as pessoas que
a caracterizaram. Também será dado
destaque aos seus contrastes: o trabalho, durante o dia; e o prazer, durante à
noite. A bateria representará o Sol, entrando no recuo da avenida para representar a noite e voltando para a avenida
no final como se houvesse amanhecido
novamente. O custo do desfile chega
aos R$ 200 mil. A escola prestará homenagem ao seu presidente Jair Ribeiro, que morreu no sábado.

próprio símbolo da escola, o cisne. As
15 alas e os seis carros alegóricos proporcionarào a visão de figuras fantásticas, de seres desconhecidos, instigando a imaginação. Terceira colocada no
ano passado, a Tinga busca o título com
um desfile orçado em R$ 350 mil. Mais
de dois mil integrantes vão formar a “tropa” da Tinga, que aposta no Carnaval
da virada.
PRAIANA — De olho no novo milênio,
a vice-campeã do Carnaval de 98, a
Academia de Samba Praiana desfilará
com o samba-enredo “De 1000 passará
a 2000 não chegará. Será?”. Inspirada
nas profecias de Nostradamus e na superação dos maus prognósticos com a
chegada da Era de Aquário, a escola levará para a passarela 26 alas e sete
carros alegóricos. Com o domínio da
consciência humana para o bem, os dois mil integrantes da Praiana passam ao
público a mensagem de um novo tempo. O investimento da escola no desfile
deste ano é de R$ 300 mil.

RESTINGA — “Como será o futuro?” é
a pergunta que a Estado Maior da Restinga fará ao público da avenida. E
quem conduzirá a imaginação numa
viagem de sonhos e esperança será o

IMPERADORES — A Imperadores do
Samba, outra campeã de 1998, fechará
o desfile do Grupo Especial levando para a passarela o samba-enredo “A Lenda do Arco-Íris”. Com 20 alas e 7 carros
alegóricos, a escola irá apresentar as
várias origens das sete cores, desde a
lenda árabe, na qual Allah concede as
cores ao gênio Sete Luzes, até a história mitológica grega, na qual uma jovem
alada e colorida é mensageira da deusa
Juno. Os 2.500 integrantes também vão
mostrar a lenda indígena e a do candomblé. Os 250 ritimistas da Sinfônica
Vermelho e Branco prometem surpresas. O investimento da Imperadores
neste ano é de R$ 350 mil.

ACADEMIA DE
SAMBA PRAIANA

ESTADO MAIOR
DA RESTINGA

“De 1000 passará,
a 2000 não chegará. Será?”

“Bailado do Cisne
nas Asas da Imaginação”

(Compositores: Izolino Antônio do
Nascimento (Nego Izolino), Ewerton
Alves Martins (Nenê do Cavaco).
Intérprete: Adroaldo Mansil (Dodô)

(Compositores: Chocolate,
Zeca Swinguinho. Intérprete:
Paulo Ricardo Baptista da
Silva (Paulinho da Tinga)

SAMBAS-ENREDO DO GRUPO ESPECIAL DA CAPITAL

(Compositores: Delmar Barbosa
e Paulo da Silva Dias - Jajá Intérprete: Sandra Amaral)
O minuano sopra... e a neve
cobre os campos
No Nordeste do Rio Grande do Sul
Os Comanches contam a história
de um povo
Ibiraiaras... descendência Guarani...
Usavam peles para se abrigar do frio
Mate e fogueiras para a
família aquecer...
Jaguatirica... lebres... e lobos
Era a caça da nação
E assim viviam em paz e união...
Guanú... o renegado
Amaldiçoado por Tupã...
Com seu espírito rondava a região (BIS)
Nairá... por compaixão
Costurou seu corpo em uma folha
De urtigão...
Daí... despertou a maldição
Guanú transformou-se em pinha
Jorrando o fruto pinhão...
Todos comeram... pedaços
do Deus pagão
Violando o seu corpo... que
era alimentação...
E o pobre cacique quem
levou a punição...
Os tambores rufaram um
lamento de perdão...
Com grande estrondo
A montanha se abriu...
Os Ibiraiaras no lugar
ninguém mais viu...
Pedra-cortada... pedra-cortada
A região assim... ficou (BIS)
(Chamada)

O trem que apita, nesta avenida
Engalanada, é a Vila a desfilar (BIS)
E vem tão bela, saudando ela
Milka em alto estilo, o seu show está no ar
É de Bagé, divina flor, grande mulher
A pioneira de um estilo inovador
Fez, do sonho de criança,
a moda pra infância
E o mundo homenageou
As luzes acenderam para iluminar
Seu “megashow”, espetacular
Corta, tece, enobrece
Que este “fashion” é seu (BIS)
Neste palco iluminado,
O manequim sou eu
O seu talento sai da alma e faz magia
Sublime arte tem o dom de encantar
Vem menininha,
Vestir o corpo com seu coração
Pura magia no tom de sua paixão
Vem toda “chic” na locomotiva,
Pelos trilhos dessa vida,
De corpo e alma com a União
De luz, vermelho e branco
Essa moda vai pegar,
Na Vila vem a Milka (BIS)
Quem viver, verá

Eu “Vi a Mão” levantar
Eu via a Vila Isabel passar (BIS)
Tão bom te ver bem de perto
Vila Isabel és o meu amor confesso
De Veríssimo a Veríssimo eu vou
“O Tempo e o Vento” já pode me levar
Hoje a Vila é cultura, música e literatura
É um livro aberto nesta festa popular
No bê-a-bá dos gênios
As suas obras são imortais
Veríssimo! Bravíssimo! (BIS)
“Tchê” esquecer jamais
“Clarissa” me disse... “Olhai
Os Lírios do Campo”... é bom demais! (BIS)
“Um Lugar ao Sol” eu quero ter
Criança já é tempo de aprender
De geração a geração
Segue a arte de escrever
Um ABC bem refinado
Seu coração é colorado
Cronista, cartunista
Jornalista, ás do humor
Vem autografar a passarela
Oh! Grande escritor
Alô, alô vem deitar no meu divã
Sou “Analista de Bagé”
A “Comédia da Vida Privada”
É um show de gargalhada
“As Cobras” entram na jogada
“Ed Mort” e “O Popular”
Na avenida vão passar
Valeu Veríssimo!
Eis a Vila a te exaltar

IMPERATRIZ
DONA LEOPOLDINA
“A Visita de Dona
Leopoldina ao Reino da Sbórnia”
(Compositores: Nego Izolino e
Nego Paródia. Intérprete: Porto Alex)
Zumbiu, oi zumbiu e numa grande explosão
Virou dia da kapunga, oi!
Nasceu uma nação, eu naveguei
Com Dona Leopoldina naveguei
E desembarquei na Sbórnia
Com a comitiva dessa minha Imperatriz
Um ancoradouro no Guaíba eu achei
Kraunus Sang, o embaixador
Organizava nossa recepção
No grande baile da irmandade
Entre personalidades apresentava
Satolep, o barão
Essa mistura de raças... em profusão
O gringo, o negro,
o gaúcho... e o alemão (BIS)
Descobriram que a Sbórnia é aqui
E num repente aportaram
no Lami... com a gos
Celebrando a amizade entre as pátrias
Fazendo a corte balançar de emoção
Pletskaia já dançava o copérnico
Nos lares da Sbórnia emocionava
essa canção
O povo vivia na mais santa paz
Com as novelas mexicanas na TV
Vivendo dia-a-dia o lixo cultural (BIS)
E tudo é festa neste nosso Carnaval
Bravoriginalíssimo!
São 15 anos de sucesso... eu sou feliz (BIS)
Só alegria no São Pedro
Com tangos e tragédias
Na passarela vou sambar com a Imperatriz

OS FILHOS DA CANDINHA

BAMBAS DA ORGIA

“Um Sonho no Universo da Mãe das Artes”

“A Noite Que se Fez Luz”

(Compositor e Intérprete: Marcelo
Roberto Santos (Marcelo da Candinha)

(Compositores: Tabajara Ortiz, Jonessi, Edilson
da Silva, Vilson da Silva e Nenê do Cavaco. Intérprete: Carlos Medina)

Hoje a Candinha
Chama o povo em geral (BIS)
Vem comigo neste sonho
Vem dançar no Carnaval
Com a mãe das artes
Nesta festa popular
O meu sonho de menino
Hoje vou realizar
Desde muito tempo atrás
Que o homem imita
O movimento dos animais
Para encontrar a paz
Expulsando maus espíritos em rituais
No Brasil, de Norte a Sul (oh, oh, oh, oh...)
Mais de quinhentas danças encontrei
(eeencoooontrei)
E algumas ensaiei
Para pular neste Carnaval
Bumba-meu-boi,
Maracatu, samba, pezinho vou dançar (BIS)
A massa vai balançar
Quando a Candinha passar
Vem
Vem pra cá
Vem cair nessa folia
Simplesmente Candinha
Levanta seu astral
Se não tem samba no pé
Vem do jeito que vier
Dançando frevo, xote, chula
O que quiser
O corpo da cabrocha em movimento sensual
Baila no tempo
Do meu coração
O seu requebrado tem magia
Que a todos contagia
Faz o povo candinhar com vibração

Bamba vem mostrar a luz
Que reluz no seu olhar (e vem)
Pra cultura popular (BIS)
Kananciuê cadê, cadê a luz
Porque a noite envolve o povo Carajá
Um dia se fez homem o criador
Pra ver como viviam os Inãs
Que com sete toques fez o mundo
Ao chegar não via os raios da manhã
E ainda por amor aos seus poderes
Se perderem nos braços da Cunhã
Numa Tainá
E Arapiá foram escondidos do seu povo
Eu sou bamba caititus vi
cavalgar a quem trouxe a luz (BIS)
De novo para iluminar
Kananciuê, eh, eh, eu sei da luz
Sábia raposa levantou e assim falou (BIS)
Esse urubu eh, eh, o dito rei
Foi ele quem a luz aprisionou

ESTAÇÃO
PRIMEIRA DA FIGUEIRA
“Avenida Farrapos, do Trabalho
ao Devaneio, do Fazer ao Prazer
e a sua Transmutação”
(Compositor: Francisco Carlos da Costa
Santos (Chico Santos). Intérprete: Cláudio
Custódio dos Santos (Cláudio Barulho)
Balança, oi balança
Balança minha bateria
Faz um gingado gostoso
Faz pra mostrar pra este povo
Que lá no morro o verde-e-branco é alegria
A grande avenida dos Farrapos
Hoje a Figueira vem homenagear
Faz parte da nossa história
Tá na memória e na cultura popular
Tudo começa no Laçador, ô, ô, ô, ô
A grande transformação
Porque o dia faz a noite
A noite faz o dia
Tudo é trabalho, é comércio, é picardia

Lá, lá, iá...ô, ô, ô, kluma
armadilha Inã montou
Tornou-lhe a pedra que reluz
Enfim a noite se fez luz
Lá, lá, eá...ô, ô, ô surgiu o sol arapiá
A alegria retornou, a toda aldeia Karajá

O rei do aço, de prego em prego
Como outros tantos se agigantou
Trouxe o trabalho e o progresso
Tem o carinho do trabalhador
É no cair da noite
Que surge a transmutação
Avenida resplandece sobre bares e boates
Toda colorida em luz neon

Um arco-íris multicor cortava o céu
A águia branca bateu asas e voou
Era Inã em forma de kananciuê
Deixando a luz para Cunhã que tanto amou

Tem malandros, tem boêmios
Meretriz e Drag Queens
O comércio na Farrapos
Noite e dia é assim...

IMPERADORES DO SAMBA
“A Lenda do Arco-Íris”
(Compositores: Alessandro Antunes,
Leandro Antunes, Paulo Neves
Intérprete: Sandro Luiz Amaral Ferraz)
No céu surgiu e reluziu um show de cores
Brilhou, brilhou em poesia
Toda a magia da Imperadores
Conta a lenda que no fim do arco-íris
Há um pote de ouro e você pode encontrar
Um grande tesouro
Que tem “40 anos” de cultura popular
Oh! Pequeno duende a você ofereço
O elo mágico do amor
Aliança da amizade
Pela mão do criador
Os árabes diziam que o mundo era
Uma branquidão sem fim
E Allah concedeu às sete luzes
O poder de embelezar
Verdejou a natureza, deu ao céu azul, anil
Entre flores violeta, amarelo, o sol surgiu
Ao horizonte um laranja em tom sutil
Vá mensageira anunciar
Que se fará a profecia
Deixa oxumaré abençoar
Em sete cores dando paz e alegria
Pode chover (nem tô), pode raiar (o sol)
Que meu arco-íris nunca pára de brilhar
Vermelho é força, é mais que paixão
Imperadores do meu coração

Delirei, pensei num pesadelo
Que o mundo ia se acabar
Vi Nostradamus a profetizar
Vai começar o juízo final
O ar impuro empestava a humanidade
Mas que maldade... o mar se revoltando a
inundar
E o homem besta fera se engalfinhando
Numa terceira guerra... essa nuclear
Et’s nossa terra invadiram
Vieram supermicróbios espalhar
Vou pintar de verde e rosa a passarela
Prá ver minha Praiana passar
Arrebenta bateria, minha escola tão bela
Faz toda a galera delirar
O trânsito virou um inferno... neste universo
Falta água e comida
É gente demais prá alimentar
Chegaram os cavaleiros do Apocalipse
Prá separar o joio do trigo
Robôs a nos escravizar
O planeta seu eixo perdeu
Mergulhando numa treva secular
Na era de aquarius despertei
Onde uma luz cintilava sem parar
Pela mão divina abençoado, eu vi
Eu vi o homem se conscientizar
E nas esculturas sagradas, eu li
Do pó viestes ao pó voltarás

GRITO DE GUERRA
Meu Morro Santana
A guerreira vem aí,
Figueira, Figueira
E a gente a sacudir

De 1000 passou, a 2000 não chegará
Será, será, será?
De 1000 passou, a 2000 não chegará
Vejam só o belo tema
Que a Praiana vem mostrar

Teu povo te ama Tinga
No bailado e na ginga
Mais uma vez o cisne é toda emoção...
Na alegria de sonhar
No futuro viajar
Soltar asas para imaginação...
Gira... baiana
Dá teu axé ao novo tempo que virá...
Oi... virá...
É outro século, novidade
Espera a humanidade
Que a história vá mudar...
Na viagem do cisne
Soltar a inspiração...
Procurar seres desconhecidos
Num mundo mais bonito
Paz... amor e compreensão...
Salamandra... há...
Seres alados
Robôs, formigas e lagartos
É um sonho sideral
Misturados no espaço...
Sou futurista arrojado
Seres com cabeça iluminada
Só assim serei feliz
Numa cidade flutuante e avançada
O futuro... só Deus dirá
Com a tecnologia
Explode bateria
E vamos restingar...

