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‘Virei clamando
pela paz’
LLPela terceira vez, Gracyanne Barbosa vai cruzar a

Avenida como Rainha de Bateria da União da Ilha no
Carnaval deste ano. À coluna, a musa fitness adianta
detalhes da sua fantasia, conta que se diverte com os
memes (brincadeiras) sobre ela na internet e fala sobre
seu casamento com o cantor Belo. Confira a entrevista!

Esse é seu terceiro ano como
Rainha de Bateria da Ilha. Já se
sente segura no posto?
A União da Ilha é uma grande família.
Desde a primeira vez que pisei na quadra,
senti acolhimento, amor e carinho. Meu
combustível para os desfiles é isso, que acaba sempre me deixando segura.
Sempre rola aquele frio na barriga quando você pisa na Sapucaí?
Sempre! Tudo que envolve o coração
dá um frio na barriga. É muita responsabilidade e muitos sonhos que todos
temos ao entrar na Sapucaí. São expectativas que colocamos para que tudo
seja o mais especial possível.
Como é a sua relação com os integrantes da União da Ilha?
Bom, não tenho como descrever. Não
tenho mesmo. Transcende Carnaval, é
uma família. Agradeço a todos os sorrisos e abraços que recebo a cada momento. É um amor mútuo. Uma família.
A sua fantasia vai representar
o que este ano?
Venho com uma fantasia pra lá de

importante. Digo até que é mais que
uma fantasia, é uma bandeira que devemos levantar sempre. Na Sapucaí, virei
clamando pela paz nas instituições de
ensino das favelas, a paz das crianças para que consigam ter o acesso à educação.
Como será sua fantasia? Vai ser
mais comportada ou vai mostrar
o corpo?
Este ano não me preocupei muito
com isso, não. Deixei tudo nas mãos do
Henrique Filho, que é quem faz meus
trajes de Avenida. Pedi apenas para
que a mensagem da fantasia tenha
uma leitura fácil, pois é importante
ressaltar meu tema.
As fantasias geralmente são
muito caras, principalmente as
de Rainha. Você faz questão de
pagar pelas fantasias? Para você,
chega a ser um investimento?
Sim, eu arco com os gastos. Eu entendo que esse é meu presente para a escola.
Quando eu mesma arco com as despesas, eu tiro esse peso das costas da escola,
que pode caprichar mais nas fantasias
da comunidade, com o valor que seria
destinado à minha. É a minha contribuição e eu dou o meu melhor para que
eu esteja à altura da minha escola.
Você já se espelhou em alguma
Rainha de Bateria? Qual?
Já. Luma de Oliveira é a minha grande inspiração. A luz que aquela mulher
emanava na Avenida era surreal. Eu
sempre acompanhei e me emocionei com
ela na Avenida. O carisma, sorriso, alma
e coração de Luma, jamais se viu igual.
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Como está a expectativa para o
desfile da União da Ilha?
Estão ótimas! A Ilha vem com um enredo que é um grito de socorro, um pedido
de socorro para aqueles que mais necessitam de atenção. Mostraremos a realidade
de nossas comunidades, dos morros, das
favelas. Um enredo com uma mensagem
forte e extremamente necessária. Vamos
vir para despertar debates, principalmente das autoridades do nosso Rio.

