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G.R.A.C.E.S. VALE DO PARAIBUNA 

  

  

 

 

 

HISTÓRICO 

  

A Vale do Paraibuna foi fundada em 8 de março de 1999, com reduto no Bairro 

Santo Antônio. Sua origem está ligada ao Bloco Boca Maldita, que percorreu as ruas 

do bairro durante quatro anos, ganhando respeito e reunindo mais de 1.500 

componentes. A estreia nos desfiles competitivos aconteceu em 2000. De lá para cá, 

vem se destacando entre as escolas juiz-foranas e conquistando seu espaço na Folia 

de Momo. 

Em 2015, a agremiação defendeu o enredo “A caravana do circo chegou”, com 

destaque para a figura do palhaço. Representante do Grupo B, a agremiação 

conquistou a 6ª posição. Em 2017, a escola apresenta o enredo "OMI"- A criação do 

mundo na tradição Iorubá, acima de Deus nada, abaixo de Deus, água”. 

  

  

  

SINOPSE DO ENREDO 

  

O enredo da Vale do Paraibuna resgata a cultura afro-brasileira e apresenta o 

mito da criação do mundo na tradição Iorubá, saudando as deusas das águas e dando 
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um banho de fé e alegria na avenida. Com muita garra, pé no chão, criatividade e 

irreverência, a comunidade do Santo Antônio vem brincar o Carnaval. 

         A agremiação revela que, embora o mundo ainda estivesse para ser criado, a 

água já existia. Portanto, a água precede a forma. Neste enredo, a Vale resgata as 

tradições de nossos antepassados, que tiveram forte influência na nossa formação 

cultural. Contar esse mito é também uma forma de saudar as divindades regidas pelo 

elemento água e de estabelecer uma ligação com a cultura africana, que teve portas 

abertas em nosso solo. A agremiação quer mostrar a importância do elemento negro 

em nossa formação. 

         A Vale é OMI, que é água, e dá um banho de fé! Traz gotas de amor, a essência 

da criação, fonte de inspiração, de cultura e Axé. 

  

  

FICHA TÉCNICA 

  

Nome da escola: G.R.A.C.E.S. Vale do Paraibuna 

Reduto: Santo Antônio, Tiguera, Bairro de Lourdes e Retiro 

Endereço da quadra: Rua Domingos Dalamura 317, Bairro Santo Antônio 

Cores da escola: Verde, vermelho e branco 

Presidente: Valtencir Feliciano Ribeiro 

Enredo: "OMI" - A criação do mundo na tradição Iorubá, Acima de Deus nada, abaixo 

de Deus, água 

Autor do enredo: Diomário de Deus 

Carnavalesco: José Adriano da Silva 

Figurinista: Diomário de Deus 

Alegorista: Comissão de Carnaval 

Número de componentes: 350 

Componentes da bateria: 50 

Mestre de bateria: Geraldo Magela 

Porta-bandeira:  Ana Beatriz 

Mestre-sala:  Rodrigue Costa 

Samba: "OMI" - A criação do mundo na tradição Iorubá, acima de Deus nada, abaixo 

de Deus, água 

Autores do samba: Paulo Carioca (in memoriam), Marquinho Boi, Tito, Nilmar 

Romano, Cici V.B. 

Intérprete do samba: Átila Marques   

Destaques: 10 

Alegorias: Abre–Alas - O Mito da Criação do Mundo na Tradição Iorubá;  Tripé – Oxalá; 

Deusas das águas 

Alas: Comissão de frente – Mensageiros do Universo; Baianas representando “OMI”; 

Água Salgada, fantasia azul e branco; Água doce, fantasias branca e prata; Adies 

“galinha da angola”; Nações; Madrinha de Bateria - Adie; Bateria – Pescadores de 

Yemanjá; Passistas – Ondinas; Senhora dos Cauris; Senhora de todas as cabeças; 

Senhora do amor e da fertilidade 
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LETRA DO SAMBA 

"OMI" - A criação do mundo na tradição Iorubá, acima de Deus nada, abaixo de Deus, 

água 

  

Compositores: Paulo Carioca (in memoriam), Marquinho Boi, Tito, Nilmar Romano e 

Cici V.B. 

Intérprete: Átila Marques   

  

Abrindo o portal da criação, meu gavião 

Sobrevoa o reino das águas 

De Oxum, Nanã e Iemanjá 

Está na pétala da flor, amor 

É benção de Oxaguiã 

Tem magia no ar, zueira! 

Paraibuna veio pra te encantar 

Tem magia no ar, tem mandingueiro 

Olhar de bruxo 

Coração de feiticeiro 

Dá água na boca 

Quando te beijo 

Trouxe água de cheiro pra te perfumar 

Quando banhado no suor do teu desejo 

Eu me embalo nas delícias deste mar 

  

Está no batismo da vida 

No ventre que espera a luz 

Na cascata de Olorum 

Na lagoa de Ebabá 

Livres rios de Oxum 

Sob o manto de Oxalá 

  

A vale é água, OMI!... 

E dá banho de fé, traz gotas de amor 

cultura, axé! 
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G.R.E.S. UNIDOS DAS VILAS DO RETIRO 

 

 

 

  

HISTÓRICO 

  

Foi o carnavalesco Jorge Santos (Jorginho) que, com seu conhecimento e visão 

cultural, identificou no Retiro um celeiro de bambas, precisando ser lapidado. 

Seguindo a cartilha da velha guarda do bairro, ele fundou, em 30 de janeiro de 1988, 

o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos das Vilas do Retiro. 

Após a morte de Jorginho, a agremiação ficou alguns anos sem desfilar. 

Tentou rearticular-se em 1995, mas, novamente, afastou-se da Folia de Momo. A 

retomada dessa história começou em 2007, quando Paulinho Santos, com apoio da 

SPM do bairro, assumiu a responsabilidade de reerguer a escola. 

         Em 2015, a agremiação apresentou-se pelo Grupo A, com o enredo 

“Assombrações”, e se classificou em sexta posição. Em 2017, a Unidos das Vilas do 

Retiro propõe uma viagem pela história da cidade, com o enredo “Juiz de Fora 

Opus a Manchester Mineira - 50 anos de alegria no Carnaval, sua história, eu me 

lembro, casos e curiosidades”. 

  

  

SINOPSE DO ENREDO 

  

 Viajar pelos trilhos da história, a fim de chegar na estação da memória que 

habita em cada um de nós. O caminho faz lembrar os nativos e sua exuberância 
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tropical diante de matas nunca antes desbravadas. Cenário que dá lugar às fazendas 

de café com seus casarões, barões e baronesas, sentados na varanda, provando da 

bebida escura com gosto de lágrimas dos negros. 

Memórias que são revisitadas e que se acendem como o brilho do ouro, tal 

como os olhos dos imigrantes, que em suas bagagens traziam esperança e progresso, 

fazendo a cidade viver tempos áureos de cultura, festas inesquecíveis e vitórias para 

sempre lembradas! 

Hoje, a cidade revisita suas histórias por meio desta viagem. Seremos 

passageiros e protagonistas, fazendo de Juiz de Fora a “Manchester do Samba”. Salve 

a Princesa de Minas! 

  

  

FICHA TÉCNICA 

  

Nome da escola: G.R.E.S. Unidos das Vilas do Retiro 

Reduto: Retiro, Jardim Esperança, Floresta, Granjas Bethel, Jardim das Pedras 

Preciosas, Caeté, Sarandira, Terras Altas 

Endereços de ensaio: Praça do Jardim Esperança e Escola Municipal Olinda de Paula 

Magalhães 

Cores da escola: Azul, verde, amarelo e branco 

Presidente: Cristina Maria Fortunato Neto 

Enredo: Juiz de Fora Opus A Manchester Mineira - 50 anos de alegria no Carnaval, sua 

história, eu me lembro, casos e curiosidades 

Autor do enredo: Paulinho Santos 

Carnavalesco: Comissão de Carnaval 

Alegorista: Edmar Augusto 

Figurinista: Fernando Valério 

Número de componentes:  Informação não fornecida pela escola 

Componentes da bateria: 70 

Mestres de bateria:  Philippe Lana e Gustavo Silva 

Porta-bandeira:  Alcione 

Mestre-sala:   Carlos 

Samba: Juiz de Fora Opus A Manchester Mineira - 50 anos de alegria no Carnaval, sua 

história, eu me lembro, casos e curiosidades 

Autor do samba: Paulo Santos 

Intérprete do samba: Felipe Abrahão 

Destaques: Informação não fornecida pela escola 

Alegorias: Informação não fornecida pela escola 

Alas: Informação não fornecida pela escola 

  

  

  

LETRA DO SAMBA 
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Juiz de Fora Opus A Manchester Mineira, 50 anos de alegria no carnaval, sua história, 

eu me lembro, casos e curiosidades 

  

Compositor: Paulinho Santos 

Intérprete: Felipe Abrahão 

  

Eu sou Retiro, eu sou 

Viajando pela história, eu vou 

Princesa de Minas 

Juiz de Fora, resgatando a memória 

  

Manchester dos sonhos 

Princesa de Minas Gerais 

A Corte se rendeu aos seus encantos 

Quem te conhece 

Não esquece jamais 

Eu me lembro... 

Estórias, coisas 

Que já lá se vão 

Dos notáveis, a pujança dessa gente 

No Brasil o presidente 

Cidade farol do continente 

  

Seu tempero é gostoso 

Iguarias no feijão 

Goiabada, pão de queijo 

Pururuca no leitão 

  

Turma do São Roque 

Molecada genial 

Charanga, batalha de confetes 

Grandes nomes 

Eternizam o carnaval 

Mestre do samba sincopado 

Muita ginga, seu legado 

Cenário de conquista popular 

Zé Kodak, escritores e poetas 

Ministrinho, Pimpinela 

Lembranças 

Que me enchem de emoção 
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G.R.A.C. MOCIDADE ALEGRE 

 

 

 

 

  

HISTÓRICO 

  

Na década de 1970, foi fundada a Escola de Samba Mocidade Independente de 

São Mateus, que desfilou vários anos e conquistou espaço na elite do carnaval juiz-

forano. Apesar da trajetória bem sucedida, ocorreu uma desarticulação no grupo, o 

que afastou a agremiação da Passarela do Samba por 22 anos. Em 2003, como o nome 

de Mocidade Alegre, a agremiação voltou aos desfiles oficiais. 

Em 2011, fez bonito na avenida, conquistando nota dez em todos os quesitos, 

ficando em primeiro lugar pelo Grupo A. Já em 2015, a agremiação apresentou um 

carnaval de primeira categoria com o enredo “A Família Mariano Procópio cai no 

samba e se encanta com sua própria História”, sendo campeã no grupo B. 

  

  

SINOPSE DO ENREDO 

  

O enredo de exaltação ao Rio São Francisco foi criado como uma homenagem 

à extinta escola Unidos dos Passos, que levou o tema para a avenida na década de 

1970, e também ao intérprete e compositor Zezé do Pandeiro, que defendeu o samba 

na ocasião e volta a fazê-lo agora pela Mocidade Alegre. 
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O enredo exalta a cultura, as tradições, as lendas, o folclore e a diversidade 

da natureza dos povos ribeirinhos do Rio São Francisco, que é um dos símbolos do 

país.  

  

  

FICHA TÉCNICA 

Nome da escola: G.R.A.C. Mocidade Alegre 

Reduto: São Mateus, Mundo Novo, Santa Cecília, Dom Bosco, Bela Aurora e Teixeiras 

Endereço: Rua Rita Monteiro s/n, esquina com Heitor Soares – Santa Cecília 

Cores da escola: Amarelo, vermelho, azul e branco 

Presidente de honra: Marcos Tadeu Batista Soares 

Presidente: Carlos Henrique Raposo de Araújo 

Vice-presidente: Euclides Silva 

Enredo: Exaltação ao Rio São Francisco 

Autor do enredo: Comissão de Carnaval 

Carnavalesco: Comissão de Carnaval 

Diretor Geral de Carnaval: Guilherme Castilho 

Alegorista: Betão 

Número de componentes: 500 

Componentes da bateria: 90 

Mestre de bateria: Batista 

Porta-bandeira: Paola 

Mestre-sala: Douglas Rosa 

Samba: Exaltação do Rio São Francisco 

Autores do samba: João Leonel e Waltinho 

Intérprete do samba: Zezé do Pandeiro 

Destaques: 35 

Alegorias: Liberta o Verde do Chão; Benjamin Guimarães - Unidos Qual um Rio a 

Desfilar; A História de um Povo Sonhador, Levando Suas Lendas para o Mar 

Alas: Comissão de Frente - És a Esperança, na Tristeza do Sertão; Planície Colorida; A 

Natureza Exuberante do Velho Chico; A Cultura dos Povos Indígenas; O Sol no 

Horizonte a Despertar; Bateria - Vaqueiro, é Hora de Passar!; Pescadores; O Encontro 

do Rio com o Mar; O Rio que a Mão Divina Traçou e a Fé dos Povos Ribeirinhos; 

Baianas - As Lavadeiras do São Francisco; Barraqueiros Fazem Festa; A Arte 

Encantada do Velho Chico; Sacrifica o Boi cansado pra Boiada se Salvar 

  

  

LETRA DO SAMBA 

Exaltação ao Rio São Francisco  (Reedição E.S. Unidos dos Passos) 

  

Compositores: João Leonel e Waltinho 

Intérprete: Zezé do Pandeiro 
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Hei, hei, vaqueiro! É hora de passar 

Sacrifica o boi cansado pra boiada se salvar 

  

Do ventre... 

Do ventre de uma serra verdejante 

Nasce a corrente de um rio 

Que a mão divina traçou 

Marcando seu destino de gigante 

Segue crescendo o menino 

Formando elos de amor... 

Ô ô ô... Ô ô ô... 

Leva por onde passar 

A história de um povo sonhador 

  

És a fonte de esperança 

Na tristeza do sertão 

Vai correndo amigo Chico 

Liberta o verde do chão 

  

Vadia na planície colorida 

Onde a mãe d'água veste raios de luar 

E quando o sol começa no horizonte a despontar 

Barraqueiros fazem a festa 

Vendo a gaiola chegar 

Além do esplendor de Paulo Afonso 

Unidos qual um rio a desfilar 

Vamos seguir com o Velho Chico 

Levando suas lendas para o mar 
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G.R.E.S. FELIZ LEMBRANÇA 

  

  

 

 

HISTÓRICO 

  

Fundada em 9 de fevereiro de 1939, a Feliz Lembrança surgiu de uma 

imperiosa necessidade de competição. Juiz de Fora já conhecia a Turunas do 

Riachuelo, que, a cada ano, ganhava mais adeptos. A criação de outra agremiação 

carnavalesca foi uma consequência natural. 

         Em 2015, a escola apresentou na Passarela do Samba o enredo “Com um sorriso 

Feliz, uma linda Lembrança... O bom menino não faz pipi na cama!”, uma 

homenagem ao mundo do circo e ao grande palhaço Carequinha. Neste desfile, 

classificou-se em quinto lugar. 

         No Carnaval 2017, a Feliz aposta suas fichas no enredo “Baco e o Milagre do 

Vinho no País do Carnaval” para brilhas na Passarela do Parque de Exposições. 

  

  

SINOPSE DO ENREDO 

  

Não é possível apontar precisamente o local e a época em que o vinho foi 

produzido pela primeira vez. Do mesmo modo que não sabemos quem foi o inventor 

da roda. Uma pedra que rola é um tipo de roda. Um cacho de uvas caído, 

potencialmente, torna-se um tipo de vinho. O vinho não teve que esperar para ser 
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inventado: ele estava lá, onde quer que as uvas fossem colhidas e armazenadas em 

um recipiente que pudesse reter seu suco. 

Neste ano, o G.R.E.S Feliz Lembrança revive o carnaval de 1980, que, na 

época, teve enredo criado pelo carnavalesco carioca Luiz Evaristo Camaragibe. O 

enredo baseia-se na mitologia greco–romana e cria uma nova lenda, que foge em 

determinado momento da “verdadeira mitologia”, dando mais vida e fantasia ao 

desfile. A agremiação descreverá na Passarela do Samba um deus que tudo sabe de 

vinho e carnaval! Ele é Dionísio ou Baco, Deus do vinho e inventor do carnaval. 

  

FICHA TÉCNICA 

Nome da escola: G.R.E.S. Feliz Lembrança 

Reduto: Avenida Sete e Barbosa Lage 

Endereço da quadra: Antônio Guimarães Peralva 126 - Barbosa Lage 

Cores da escola:  Azul, vermelho e branco                              

Presidente: Leandro Cesar Bettim 

Enredo: Baco e o milagre do vinho no país do carnaval 

Autores da adaptação do enredo: Messias da Rocha e Lucas Barbosa 

Carnavalesco: Comissão de Carnaval 

Alegoristas: Paulão e Lucas Barbosa 

Número de componentes:  600 

Componentes da bateria:  80 

Mestre de bateria:  Mestre Caio 

Porta-bandeira:  Pâmela 

Mestre-sala:  Dudu 

Samba: Baco e o Milagre do Vinho no País do Carnaval 

Autores do samba: Messias da Rocha, Paulo Canário, Tuka e Paulinho Jalão 

Intérprete do samba: Felipe do Cavaco 

Destaques:  20 

Alegorias: Ciclo de Vida do Deus Baco; Esplendor de Zeus; Milagre do vinho no país 

do Carnaval. 

Alas: Baianas – As Mágicas Cores do Nectar; Ergam as Taças; Delícias Sedutoras da 

Bebida; A Coroação; Vinho e Sincretismo; Esplendor de Deus; Andarilho Louco; 

Sagrado e Profano; Três Dias Bastante Felizes; Deuses Desfilando; Serão Iguais; 

Milagre do Vinho no País do Carnaval 

  

  

LETRA DO SAMBA 

Baco e o Milagre do Vinho no País do Carnaval 

  

Compositores: Paulinho Canário, Messias da Rocha, Tuka e Paulinho Jalão 

Intérprete: Felipe do Cavaco 

  

Feliz Lembrança 

Traz um sonho de amor para a avenida 
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E se embriaga 

Nas delícias sedutoras da bebida 

Felicidade... 

O milagre renovando o coração 

  

Tamborins tocando 

Deuses desfilando 

Vinho libertando a multidão, (lá laiá) 

  

Disse Deus Baco 

Que o povo desse país 

Nesses três dias 

Será bastante feliz 

E, entre abraços 

Não sofrerá nunca mais 

E, para sempre 

Os sonhos serão iguais... 

  

Serão iguais...serão iguais... 

Simplesmente iguais...(São iguais) 

  

Ergam as taças 

E brindem com grandiosa emoção 

A vida passa 

Fantasiando esta nova ilusão 

Em nosso mundo reina um amor folião 

Não há saudade, adeus e nem solidão 

Feliz Lembrança... 
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G.R.A.C.E.S. UNIÃO DAS CORES 

  

  

 

 

 

HISTÓRICO 

  

         A história da Escola de Samba União das Cores está ligada à comunidade do 

Distrito Industrial do Milho Branco, na Zona Norte, que queria brincar o carnaval e 

resolveu criar um bloco em 1997. Como o bairro tem muitas malharias e tinturarias, 

os integrantes pediram apoio aos empresários e comerciantes locais, que doaram 

retalhos das mais variadas cores para confecção das fantasias. Surgiu assim a ideia de 

o bloco chamar-se União das Cores. 

De 97 a 2001, a agremiação desfilou no próprio bairro. Em 2002, começou a 

apresentar-se nos desfiles competitivos. Em 2015, encheu a Passarela do Samba de 

alegria, defendendo o tema “É Carnaval!” 

Em 2017, a escola quer surpreender os foliões com o enredo “Ao cair da noite 

na floresta encantada – Turunas do Riachuelo, 1975” 

  

  

SINOPSE DO ENREDO 

  

         A União das Cores aposta na reedição do tema que originou um dos mais belos 

sambas-enredos da tradicional azul e branco: Turunas do Riachuelo.          
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         A ideia original do enredo será mantida: uma feiticeira se apaixona por um 

índio pescador, que desdenha seu amor. Com a rejeição, ela lança um encantamento 

sobre a floresta, fazendo adormecer todos os seres. Tupã se compadece e envia uma 

fada para quebrar o encanto. A floresta, então, é libertada do feitiço e comemora a 

vitória no alvorecer. A lua cheia ilumina a todos e faz até o Uirapuru cantar. 

         Na nova versão, a União das Cores usa como base a cultura dos índios Carajás e 

Tupi-Garanis, se apoderando dos diversos personagens presentes nas principais lendas 

desses povos indígenas para redesenhar essa fábula.  

         A proposta é reviver um dos mais belos sambas  do carnaval de Juiz de Fora e 

um dos mais lembrados e cantados na Folai de Momo da cidade. Com esse novo olhar. 

A União das Cores também promete reviver a década de ouro do carnaval juiz-

forano. A reedição do samba em especial é uma homenagem ao grande compositor 

da  Turunas do Riachuelo, Jeovah Leal (in memoriam). 

  

  

FICHA TÉCNICA 

Nome da escola: G.R.A.C.E.S. União das Cores 

Reduto: Milho Branco, Amazônia, Jardim Natal 

Endereço da quadra: Rua Três, 11 – Milho Branco II 

Cores da escola: Preto e branco 

Presidente: Miguel Chacal 

Enredo: Ao cair da noite na floresta encantada – Turunas do Riachuelo, 1975 

Autor do enredo: Diomário de Deus 

Carnavalesco: Diomário de Deus 

Figurinista: Diomário de Deus 

Número de componentes:  350 

Componentes da bateria:  50 

Mestre de bateria:  Gordo 

Porta-bandeira: Mayara 

Mestre-sala:  Guilherme 

Samba: Ao Cair da Noite na Floresta Encantada – Turunas do Riachuelo - 1975 

Autor do samba: Jeovah Leal (in memoriam) 

Intérprete do samba: Gilmar Dutra 

Destaques: 13 

Alegorias: A Lua Negra e o Domínio das Trevas; Reino dos Urubus e a Libertação da 

Luz; O Canto do Uirapuru 

Alas: Comissão de Frente; Baianas – Céus e Águas; Reino Mineral; Reino Vegetal; 

Reino Animal; Ubrobró – A Sombra Misteriosa; Bateria – Pajés; Fada Inã Bondosa; 

Urisá-Ní; Moscas Varejeiras Azuis; Tainás; Alvorada 

  

  

LETRA DO SAMBA 

Ao Cair da Noite na Floresta Encantada  

(Reedição do enredo da Turunas do Riachuelo de 1975) 
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Compositores: Jeovah Leal 

Intérpretes: Gilmar Dutra 

  

Vem, minha fada, vem 

Vestida de azul Turunas 

Ao cair da noite, 

Descrever no quadro negro do asfalto 

A lenda da Floresta Encantada 

  

Vem, minha fada 

Vem ligeira 

Salvar o Pescador 

Que negou seu amor a Feiticeira 

  

Meu corpo foi transformado 

Metade peixe, metade gente 

É no meu velho rio ao ver a lua 

Derramando claridade 

Eu pesco mágoas 

De mim mesmo no remanso da saudade 

  

A Feiticeira encantou a floresta 

E fez adormecer 

O Caipora e a Mãe D'água 

E o Saci-Pererê 

  

Uma noite 

Uma noite, compadeceu-se Deus Tupã 

E pra salvar o Pescador 

Uma fada bondosa enviou 

E ela, voando sobre a floresta 

Transformou a tristeza em festa 

Quando seus habitantes desencantou 

  

É nesta noite até o Uirapuru cantou, 

E nesta noite até o Uirapuru cantou... 

  

É noite de lua cheia. 

Olê, olá 

Já libertos da magia, 

Olê, olá 

Dançam os desencantos 

Olé, olá 
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Explodindo de alegria 

Olê, olá. 
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G.R.E.S. PARTIDO ALTO 

  

  

 

 

HISTÓRICO 

  

         A Partido Alto foi oficialmente fundada no dia 8 de novembro de 1967. No 

entanto, a história da agremiação começou bem antes disso. Sua origem está ligada 

ao tradicional bloco “A Pastorinha do Morro”. Certo dia, alguns amigos decidiram 

transformar o bloco, com reduto no Largo do Cruzeiro, em escola de samba. Mais 

tarde, a agremiação ganhou sede própria no bairro Mariano Procópio. 

         No Carnaval 2015, com o enredo “Meu Sonho em Verde e Rosa”, a escola 

classificou-se em terceiro lugar. Em 2017, a agremiação quer mostrar sua força e sua 

vocação para o samba, com a reedição do enredo “Chica da Silva – A escrava que se 

fez rainha”, de 1974. 

  

  

SINOPSE DO ENREDO 

  

         O enredo trabalhado para o Carnaval 2017 é uma reedição, feita por Beto 

Dutra, de “Chica da Silva – A escrava que se fez rainha”, apresentado em 1974. 

         Chica da Silva é uma das mulheres mais conhecidas da história do Brasil. Sua 

lenda atravessou os séculos. Nascida escrava, foi vendida e depois alforriada. Viveu 

com um dos homens mais ricos da capitania e conheceu o esplendor da sociedade do 
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diamante. Na verdade, Chica viveu entre dois mundos: o do cativeiro e o da 

liberdade.  

 

  

FICHA TÉCNICA 

  

Nome da escola: G.R.E.S. Partido Alto 

Reduto: Mariano Procópio e Largo do Cruzeiro 

Endereço da quadra: Avenida Brasil 5.113 - Mariano Procópio 

Cores da escola: Verde e Rosa 

Presidente: Regina Maria Rabelo 

Enredo: Chica da Silva, a escrava que se fez rainha Chica da Silva, a escrava que se 

fez rainha (adaptação de Beto Dutra) 

Autor do enredo: Beto Dutra 

Carnavalesco: Beto Dutra 

Figurinista: Beto Dutra 

Alegorista: Guto Ferrara 

Número de componentes: 600 

Componentes da bateria: 80 

Mestre de bateria: Mestre Haroldo e Paulinho Moa 

Porta-bandeira: Nádia Hilário 

Mestre-sala: Dudu 

Samba: Chica da Silva, a Escrava que se Fez Rainha Chica da Silva, a Escrava que se 

Fez Rainha (readaptação de Beto Dutra) 

Autores do samba: Geraldo Santana (In memorian) e Armando Aguiar (Mamão) 

Intérpretes do samba: Derly do Partido, Edynel, Toninho Souza, Glauco e Imaculada 

Barbosa. 

Destaques: 17 

Alegorias: Riquezas de Minas; E que a Voz da Liberdade Seja Sempre a Nossa Voz; 

Coroação e Consagração da Rainha Negra; Tripé – A Fé 

Alas: Arraial do Milho Verde; Garimpeiros do Tijuco; O Amor do Contratador; 

Mucamas da Chica; Bateria – Diamantes Verdadeiros; Rainha de Bateria – Diamante 

Lapidado; Capricho da Mulata; Comemoração a Liberdade; Religiosidade a São 

Francisco de Assis; Religiosidade a Nossa Senhora do Rosário; Festas Folclóricas do 

Tijuco; Lago da Chica; Jardim da Chica; O Grande Baile. 

  

  

LETRA DO SAMBA 

Chica da Silva, a Escrava que se Fez Rainha 

  

Compositores: Geraldo Santana (in memoriam) e Armando Aguiar 

Intérpretes: Derly do Partido, Edynel, Toninho Souza, Glauco e Imaculada Barbosa 

  

Vem, vamos cantar, mais uma vez 
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O episódio da mulata sensual 

Que assombrou o império português 

  

A libertação e a emancipação 

Da linda mulher brasileira 

Iniciou lá na distante arraial 

Onde a cor viveu... 

Um domínio sem igual 

Conquistando o amor do contratador 

Garantiu a liberdade 

E o direito de viver 

Com a chibata na mão 

E um diamante no lugar do coração 

Francisca esnobou a opressão 

  

Passa cá maroto, vai apanhar 

Bate no couro crioulo, pra respeitar 

  

Ora se vem 
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G.R.E.S. RIVAIS DA PRIMAVERA 

  

  

 

 

HISTÓRICO 

  

A história da Rivais da Primavera está ligada à família Epiphânio, que veio de 

Lima Duarte, trazendo os instrumentos do antigo rancho carnavalesco Estrela. Em 

Juiz de Fora, a família foi morar em Benfica e fundou o Bloco Primavera, que 

desfilava no bairro até ser convidado, em 1971, a integrar o segundo grupo das 

escolas de samba. 

O nome Rivais da Primavera surgiu de uma brincadeira quando foram registrar 

a agremiação, pois um de seus fundadores também criou a Escola de Samba 

Primavera, na cidade de Matias Barbosa. 

No Carnaval 2015, a agremiação da Zona Norte de Juiz de Fora trouxe para a 

Passarela do Samba o enredo “Orum-Ayê: Mito da Criação do Mundo”. 

Neste carnaval, a tradicional agremiação vem com força total, defendendo o 

enredo “Dos Bandeirantes ao ciclo do ouro em Minas Gerais”. 

  

  

SINOPSE DO ENREDO 

  

Informação não fornecida pela escola. 
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FICHA TÉCNICA 

  

Nome da escola: G.R.E.S. Rivais da Primavera 

Reduto: Benfica 

Endereço da quadra: Rua Evaristo da Veiga 635 - Benfica 

Cores da escola: Azul, branco e verde 

Presidente: Wilson Vicente de Souza 

Enredo: Dos Bandeirantes ao ciclo do ouro em Minas Gerais 

Autor do enredo: Comissão de Carnaval 

Carnavalesco: Comissão de Carnaval 

Número de componentes:  450 

Componentes da bateria:  80 

Mestre de bateria:  Adão Francisco, Vitor Coutinho e João Carlos de Souza 

Porta-bandeira:  Joelma 

Mestre-sala: Diego 

Samba: Dos Bandeirantes ao ciclo do ouro em Minas Gerais 

Autores do samba: Ronaldinho da Matriz, Décio, João Cruz, Cláudio, Ailton do Velar 

e Gerônimo 

Intérprete do samba: Gê de Ogum 

Destaques: 20 

Alegorias: Abre–alas – Mata; Tripé - Ciclo do Ouro; Galiota do Vice-Rei; 

Alas: Comissão de frente - Bandeirantes; Índios; Garimpeiros; Emboabas; Intendência 

das Minas Gerais; O Quinto do Ouro; Chico Rei; O Ouro; Mercadores; Baianas - 

Barroco;  Inglaterra por Debaixo dos Panos 

  

  

LETRA DO SAMBA 

Dos Bandeirantes ao Ciclo do Ouro em Minas Gerais 

  

Compositores: Ronaldinho da Matriz, Décio, João Cruz, Cláudio, Ailton do Velar e 

Gerônimo 

Intérprete: Gê de Ogum 

  

Na era do Brasil colonial 

Nossa riqueza atraiu a cobiça universal 

Vieram em busca do nosso tesouro 

Contraíram a febre do ouro 

Veio a transformação 

Vila Rica virou Eldorado 

Nos rios e na mineração 

Todos em busca do sonho dourado 

  

E o negro garimpou ôôôô 
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Engabelando o feitor 

Chico Rei, a liberdade comprou 

  

Chico da Silva, o Tijuco conquistou 

Do cativeiro zombou 

Em Minas Gerais 

Floresceu o amor 

João Fernandes de Oliveira 

Por ela se apaixonou 

  

E a Rivais vem mostrar na passarela 

Essa história divinal 

O nosso ouro foi parar em Portugal 

  

Estou falando é de Minas Gerais 

Meu Eldorado, cheio de felicidade 

Vem nesse trem, que é bom demais 

Vamos cantar mineiro Uai. 
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A.C.R.E.S. TURUNAS DO RIACHUELO 

  

 

 

HISTÓRICO 

  

A Turunas do Riachuelo é a primeira escola de samba fundada em Minas Gerais 

e a quarta do Brasil. Criada em 1934, teve origem no bloco Feito com Má Vontade, 

que reunia rapazes da Rua Silva Jardim. O nome Turunas significa batuta, valente, 

forte. Mais que produzir e divulgar o samba, a agremiação assumiu a missão de 

educar e modificar o conceito de que a escola de samba era um agrupamento de 

malandros e marginais. 

A escola viveu momentos gloriosos na Passarela do Samba, acumulando vários 

títulos. Se afastou dos desfiles competitivos em 2009 e 2010, retornando em 2011. No 

Carnaval 2015, desfilou pelo grupo principal e convidou o público a aderir a uma 

corrente do bem, defendendo o direito à diversidade com o enredo “O sol nasceu 

para todos... ser diferente é normal!”. A apresentação rendeu o segundo lugar na 

classificação do Grupo A. 

Em 2017, a agremiação volta à Passarela do Samba com a reedição do enredo 

“Canto à estrela”, em homenagem a Dalva de Oliveira, considerada o rouxinol da 

canção brasileira. 

  

SINOPSE DO ENREDO 
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Após 41 anos de sua apresentação, a reedição do enredo “Canto à estrela” é 

um convite às comemoração dos 50 anos dos desfiles oficiais das agremiações 

carnavalescas de Juiz de Fora. Além disso, remonta a época de ouro do nosso 

Carnaval. 

A essência do enredo original é a mesma, sem a pretensão de tratar 

diretamente da biografia de Dalva de Oliveira, mantendo o intuito de exaltar a Dalva 

mulher e estrela, fazendo comparação com a estrela Dalva. Uma viagem onírica 

nessa noite de Carnaval, adentrando pelas lentes do imaginário onde nos é permitido 

viajar, usar da licença poética e transformar a realidade em sonho e o sonho em 

realidade. 

Para melhor percepção do tema e adequação da realidade atual dos desfiles, 

o texto original sofreu profundas alterações. Vamos cantar Dalva de Oliveira através 

das músicas que interpretou, como uma mulher que viveu intensamente o amor e 

também sofreu por ele. Como uma mulher que se dedicou à carreira e soube ser 

forte nos momentos de grande dor. Através das canções traduziremos a guerreira 

estrela da nossa canção brasileira. 

  

  

FICHA TÉCNICA 

  

Nome da escola:  A.C.R.E.S. Turunas do Riachuelo 

Reduto: Centro, Santos Anjos, Vitorino Braga, Largo do Riachuelo, Grajaú, São 

Benedito 

Endereço da quadra: Rua Vespasiano Pinto Vieira, 50 - Centro 

Cores da escola:  Azul e branco 

Presidente:  Frederico Arbex 

Enredo: Canto a Estrela (reedição de 1976) 

Autor do enredo: Diomário de Deus 

Carnavalesco: Diomário de Deus 

Figurinista: Diomário de Deus 

Alegorista: Cidão e equipe 

Número de componentes:  500 

Componentes da bateria:  70 

Mestre de bateria:  Gordo e Roni 

Porta-bandeira:  Ana Beatariz 

Mestre-sala:   Rodrigues Costa 

Samba: Canto a Estrela 

Autores do samba: José Carlos, Dilermano e Chico Saratoga 

Intérprete do samba:  Juliano, Gilmar e Emerson 

Destaques: 36 

Alegorias: Tripé– Turunas; Carruagem do amor; Cassino da Urca; Bandeira Branca; 

Alas: Baianas – Canto a Estrela; Hino ao amor; Estrela do Mar; Abajour lilás; Bateria – 

Perdoar; Passistas – Vedetes; Zum Zum; Rancho da Praça Onze; Máscara Negra; 

Bandeira Branca; 
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LETRA DO SAMBA 

Canto a Estrela  

(Reedição do Samba Enredo 1976 ) 

  

Compositores: José Carlos, Dilermando e Chico Saratoga 

Intérpretes: Juliano, Gilmar e Emerson 

  

"Canta, Estrela! 

Dalva, um hino ao amor 

Cinquenta anos de carnaval, que esplendor... 

É com a Turunas que eu vou!" 

(André Folia) 

  

Laia, laia, laia, 

Laia, laia 

Lari, laia 

  

(Quando a noite...) 

  

Quando a noite abre seu véu 

Unindo realidade e fantasia 

Uma estrela vem cantar, 

Na passarela do samba 

Participando da folia 

  

Um pequenino grão de areia 

Por ela se apaixonou 

E ela, ouvindo o seu canto 

Não resistiu ao encanto 

Naquele momento de amor... 

Vem a Turunas saudar... 

  

Minueto, Tirolesa, 

Praça Onze, zum, zum, zum 

  

Laia, laia, laia 

Laia, Laia 

Lari, Laia 

  

  

(Dalva Estrela...) 

  



                     

                                                                              
 

27 

Dalva, Estrela e Mulher 

Seu canto de amor nesta avenida 

Queremos exaltar 

Dos astros que brilham no céu 

És nossa estrela colorida 

Hoje a lua  anda tonta 

Com tamanho esplendor 

Na terra ficou a lembrança 

E em sua homenagem, com bandeiras brancas de amor... 

Vem a Turunas saudar... 

  

Minueto, Tirolesa, 

Praça Onze, zum, zum, zum 

  

Laia, laia, laia 

Laia, laia 

Lari, laia 

  

  

  

  



                     

                                                                              
 

28 

  

G.R.A.C.E.S. REAL GRANDEZA 

 

  

 

 

HISTÓRICO 

  

A  fundação da Real Grandeza partiu de um processo diferente das escolas de 

samba já existentes em Juiz de Fora. Os moradores da Av. Sete de Setembro, no 

Costa Carvalho e adjacências, tinham a mania de, no período do carnaval, praticar 

esporte usando fantasias. Os mais afoitos desfilavam na Rua Halfeld, como travestis. 

No resto do ano, a conversa nos bares, padarias, botequins da região era uma só: 

“temos que fundar um bloco aqui na Sete de Setembro, nossa região é conhecida 

como berço do samba.” 

 Em 1966, aconteceu uma partida de futebol à fantasia, e os integrantes 

resolveram dar uma volta pela cidade, brincando com os foliões. Logo após o 

carnaval daquele ano, aconteceu a reunião que determinou a fundação de um bloco 

e, no antigo Bar Colombo, surgiu o nome da agremiação, Real Grandeza, ideia do 

compositor Gilson Campos, antevendo um futuro de glórias. 

No Carnaval 2015, a agremiação veio para a Passarela do Samba defendendo o 

enredo “Tá Certo ou Não Tá?" Numa Explosão de Cores, Real Grandeza, entrega flores 

ao palhaço da nossa corte - Carequinha Centenário de Alegria!“, classificando-se em 

terceiro lugar no grupo A. 

  

  

SINOPSE DO ENREDO 

http://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/escolas.php?escola=real-grandeza
http://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/escolas.php?escola=real-grandeza
http://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/escolas.php?escola=real-grandeza
http://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/escolas.php?escola=real-grandeza
http://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/escolas.php?escola=real-grandeza
http://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/escolas.php?escola=real-grandeza
http://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/escolas.php?escola=real-grandeza
http://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/escolas.php?escola=real-grandeza
http://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/escolas.php?escola=real-grandeza
http://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/escolas.php?escola=real-grandeza
http://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/escolas.php?escola=real-grandeza
http://www.pjf.mg.gov.br/carnaval/escolas.php?escola=real-grandeza
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"Hoje tem circo na cidade minha gente! Os palhaços chegam para anunciar o 

espetáculo. Na entrada, vemos vendedores de pipoca, baleiros, espetos de algodão 

doce, doces variados, refrigerantes, picolés... E você? Já comprou seu ingresso, a 

pipoca, o refrigerante? A sessão já vai começar. 

A agitação na porta do grande circo revive os tempos de glamour. Uma 

multidão se aglomera para ver de perto os astros da superprodução que entra em 

cartaz depois de um ano de ensaio. 

"O picadeiro é um pedacinho do céu, a lona se estende em forma de véu, 

enfim é o palhaço brincando...." 

Todos prontos? A cortina do picadeiro começa a abrir... Aplausos do público. 

Está chegando o Mestre de Cerimônias... O céu agora é lona, de cores vivas e 

berrantes, estrelas brilham, pois é noite de espetáculo. O mestre de cerimônia dá o 

primeiro grito anunciando o grande espetáculo. 

Senhoras e senhores: Hoje é dia de festa, pois a G.R.A.C.E.S. Real Grandeza 

levanta suas lonas na Passarela do Samba, que se transforma em um grande 

picadeiro. Surgem as bailarinas, as trapezistas, os palhaços, os mágicos, a banda de 

música e os artistas que compõem o circo. Mas hoje quem faz a alegria é a Real 

Grandeza... 

  

  

FICHA TÉCNICA 

  

Nome da escola: G.R.A.C.E.S. Real Grandeza 

Reduto:  Av. Sete de Setembro, bairros Costa carvalho, Olga Burnier, JK, Lourdes e 

adjacências. 

Endereço da quadra: Av. Brasil, 1.220 – Costa Carvalho 

Cores da escola: Azul, amarelo, branco e vermelho  

Presidente:  Luiz Carlos Masson 

Enredo: O Circo 

Autores do enredo: Gilson Campos e Geraldo de Souza 

Carnavalescos: Fabinho Esteves (destaques, organograma, fantasias) e Cláudio de 

Souza Menezes 

Alegorista: Edimar Augusto 

Número de componentes:  600 

Componentes da bateria:  80 

Mestres de bateria: Mestre Jansen, Gilson, Cristiano, Reinaldo e Jô 

Porta-bandeira:  Mayara Mello 

Mestre-sala:   Guilherme Bergatti 

Samba: O Circo 

Autores do samba: Gilson Campos e Geraldo de Souza 

Intérpretes do samba:  Sergio Gamma Tijucano, Marcos Campos e Reidner Campos. 

Destaques: 45 
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Alegorias: Apoio Comissão de Frente; Abre-Alas (Carro dos Palhaços); Picadeiro e 

Alegria do Circo; Carro das Feras 

Alas: Informação não fornecida pela escola 

  

  

LETRA DO SAMBA 

O Circo 

  

Compositores: Gilson Campos e Geraldo Souza (G Souza) 

Intérpretes: Serginho Gama Tijucano e Marquinhos Campos 

  

Este céu azul 

Que cobre o asfalto da avenida 

É a imagem de um circo diferente 

Onde o palhaço 

Chora o drama desta vida 

  

São apenas três dias de espetáculos 

Em que os artistas irão apresentar 

A vida sempre triste do palhaço 

Dividindo plateia 

Uns a sorrir outros a chorar 

Muito embora, beste circo diferente 

Que o Pierrot, a Colombina e o Arlequim 

Vivem a vida num trapézio 

Em que a gente 

Nunca sabe onde o circo tem seu fim 

  

Chora palhaço 

Que a vida não é de brincadeira 

Chora palhaço 

A função de seu circo 

Termina na quarta-feira 

  

Neste céu azul 
 


