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A decisão da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) de realizar os desfiles do Grupo Especial no mês
de julho de 2021, caso exista
vacina contra a Covid-19, foi
o pontapé inicial para reativar a programação das agremiações. Respeitando todas
as normas sanitárias, elas já
podem retornar os trabalhos
nos barracões. O espaço na
Cidade do Samba é amplo e
não terá aglomeração.
Além disso, a máquina do
Carnaval, que gera emprego e renda, precisa estar em
movimento. Muitos sambistas e operários da folia estão
passando por muitas dificuldades financeiras.

Desde o início de março, as
atividades estão paralisadas e
o Carnaval precisava de uma
orientação, como a definida
pela Liesa, para que seja feita
uma previsão de cada desfile.
A partir de agora, as escolas podem lançar sinopses,
fazer eliminatórias de samba
e até realizar o sorteio da ordem dos desfiles — a Mangueira é a única que ainda
não lançou enredo.
Não é irresponsabilidade
e, sim, preocupação com a
vida de milhares de pessoas
que dependem das escolas de samba. Obviamente,
sem vacina, não haverá nenhum desfile. O Carnaval é
festa cultural e social.

IndústriadoCarnavalfuncionaoanointeironaCidadedoSamba

‘O Império Serrano vai voltar
a ser referência no Carnaval’
L LNo

dia da escolha do samba-enredo do Império
Serrano para o próximo Carnaval, conversamos
com o presidente Sandro Avelar.
O que representa comandar o Império Serrano?
“É poder dar continuidade ao
legado do meu avô, Zacharias
Avelar, e em honra ao meu pai,
Sidney Avelar, grande responsável para que eu me tornasse um
imperiano. É poder contribuir
para o resgate dessa escola que é
referência do Carnaval do Rio”.
O que esperar do Império
se tiver Carnaval em julho
ou em 2022?
“Estamos trabalhando firmes, independente da data do
Carnaval e, caso fosse em feve-

O Salgueiro lança a exposição virtual Sal60:
uma Revolução em Vermelho, Branco e Negro
em suas redes sociais.
O projeto, em parceria
com o Carnavalize, celebra o período “Revolução Salgueirense”, que
marcou para sempre a
história da cultura carioca e da arte brasileira.
LL

reiro, estaríamos prontos
e com uma escola grandiosa. Tenho certeza
que nossa comunidade vai se orgulhar
quando ouvir o toque
do agogô da Sinfônica anunciando o início do desfile”.
O que sonha para o futuro da escolas se pensar
não apenas em 2021, mas em
longo prazo?
“O Império Serrano vai voltar a ser
referência no Grupo Especial e no Carnaval como um todo. Não tenho dúvida”.

Divulgação

Feijoada
LLO Tuiuti apresenta hoje, em
feijoada na quadra, a partir
das 13h, o carnavalesco Paulo Barros. Ele desenvolverá o
enredo Soltando os Bichos.
Os sete sambas concorrentes para o próximo desfile
também serão cantados pela
primeira vez ao vivo.

Festa ao vivo
A quadra da União da
Ilha sedia, com todas as
normas sanitárias, amanhã, a partir das 16h, o
show com os intérpretes das escolas de samba do Rio. Ingresso em
ingressocerto.com.br/
vozes-do-samba
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