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logo do enredo
da Mangueira
A Estação Primeira de
Mangueira anunciou que
vai homenagear Cartola, Jamelão e Mestre Delegado no
desfile de julho de 2021, que
só acontecerá caso haja autorização do poder público
e das autoridades sanitárias.
A coluna Espaço do Sambista teve acesso com exclusividade ao logo do enredo
“Angenor, José e Laurindo”,
de autoria do carnavalesco
Leandro Vieira.
Segundo Leandro Vieira, através do centenário do
Mestre Delegado, que acontece em 2021, a Mangueira
fará uma reparação importante em sua história, quan-

www.carnavalesco.com.br

DIVULGAÇÃO

S AMB IST A

Samba para
o Castor

Divulgação

do deixou de homenagear
outros dois grandes nomes
que passaram em branco
em seus centenários: Cartola, seu fundador, e Jamelão,
que através de sua voz eternizou sambas antológicos
que ganharam o mundo.
“Quando houver desfile,
quero que a Verde e Rosa esteja mergulhada no imenso
estado de poesia que sopra
do universo de três artistas
que nos deixaram como legado algo intangível. Minha sexta proposta autoral
é uma tripla homenagem.
É nessa ‘trinca de reis’ que
eu boto fé de verdade”, disse
Leandro Vieira.

A Unidos de Bangu divulgou o seu samba-enredo
para o próximo Carnaval.
A agremiação optou em
não realizar disputa de
samba devido à pandemia da Covid-19. A obra
embalará o enredo “Deu
Castor na cabeça”, desenvolvido pelos carnavalescos Clécio Régis e Marcus
Paulo. O intérprete é Luis
Oliveira (foto).
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Acesso define ordem dos desfiles de 2021

A Coluna ‘Espaço do Sambista’ entra em recesso de fim de ano e voltará no dia 8 de janeiro

A Unidos da Tijuca fará no
domingo, a partir das 13h,
em sua quadra, a Feijoada do
Pavão para apresentar oficialmente a equipe e o enredo que desfilará em 2021.
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A Lierj, entidade que organiza
os desfiles do Grupo de Acesso,
que acontecem sexta e sábado, no
Sambódromo da Marquês de Sapucaí, realizou na tarde de ontem o
sorteio da ordem dos desfiles marcados para julho de 2021 (09/07 e
10/07), que só vão acontecer caso
tenha autorização do poder público e das autoridades sanitárias.
Além disso, os presidentes decidiram trocar o nome do grupo, que
passou de Série A para Série Ouro.
A Em Cima da Hora abre o Carnaval na sexta-feira e a Lins Imperial começa no sábado. A Unidos
de Padre teve o direito de escolher
sua ordem, por ter sido vice-campeã em 2020. No primeiro dia, vão
desfilar sete escolas. O segundo terá oito agremiações. Veja na imagem como ficou a ordem oficial.

enredo da Tijuca

Novidade
A Em Cima da Hora
anuncia mais um reforço para o seu Carnaval:
Caio Cidrini assume como carnavalesco da escola em dupla com Alex
Carvalho. Para o próximo desfile, a Em Cima
da Hora retorna à Marquês de Sapucaí reeditando o samba “33 –
Destino D. Pedro II”.
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