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Texto de Apresentação 

 

No dia 25 de agosto de 2005, no bairro de mesmo nome da cidade de Duque 

de Caxias-RJ na Baixada Fluminense, foi fundada a escola de samba virtual 

AMIGOS DO SAMBA. A ideia de criar esta agremiação surgiu a partir de dois 

amigos Leandro Rangel (Presidente) e Edson Júnior (vice-presidente) que se 

conheceram no mundo do samba.  

Leandro, no ano de 2002, havia elaborado um projeto de site contendo 

diversos materiais sobre as histórias das escolas de samba do Rio de janeiro. 

Em 2003 teve o seu primeiro contato com a LIESV, quando procurava por 

informações sobre carnaval pela internet. O destino fez com que esses amigos 

trabalhassem juntos e a partir daí, aumentaram seu elo de amizade e, desta 

amizade descobriram algo em comum, a paixão pelo samba. Já Edson, no ano 

de 2005, também conheceu a LIESV e ambos admirados com a idéia proposta 

pelo carnaval virtual, decidiram iniciar sua participação como compositores. 

Pouco depois veio à decisão de fundar uma agremiação com a intenção de 

valorizar o samba, mantendo ativa essa paixão pelo carnaval.  

Para a oficialização desta escola, ambos decidiram aproveitar o nome do site 

que era mantido no ar desde 2002, e assim, o site amigos do samba foi 

transformado em GRESV AMIGOS DO SAMBA. Um nome com um significado 

muito forte, pois representa o elo de amizade que originou a escola. Logo 

depois veio a ideia do símbolo com três sambistas, dois sambistas que 

representam os fundadores. Ai vem à pergunta: E o terceiro? Bem, o terceiro 

representa todas as pessoas que chegam para fazer parte desta agremiação 

sejam elas: compositores, carnavalescos, interpretes, admiradores em geral 

que possam contribuir na formação deste elo de amizade que se estenderá 

além do mundo virtual, afinal, uma pessoa que gosta de samba e está 

conectada ao universo digital, com certeza será muito bem recebida caso 

venha fazer parte da família Amigos do Samba. 

 

2006 – A inscrição e a busca pelo tesouro no grupo de Avaliação 



No ano de 2006, a escola participou do processo seletivo para a formação do 

grupo de Acesso B da LIESV, mas não foi selecionada. Após este insucesso, 

o tempo foi aproveitado para organização das ideias e da equipe de trabalho 

visando as inscrições para o ano posterior. O grande objetivo era contar com 

pessoas que atuassem com responsabilidade, organização e seriedade, sem é 

claro deixar de brincar o carnaval e mostrar que a AMIGOS DO SAMBA 

chegava para ficar. Em outubro do mesmo ano, surgiu a possibilidade de 

participar dos desfiles do grupo de avaliação da LIESV. Para realização deste 

desfile foi escolhido o enredo “Unimos a essência de cada cor em busca do 

caminho que leva ao tesouro” e as fantasias e alegorias foram 

desenvolvidas pela desenhista Manú Albuquerque, que integrou a equipe uma 

semana antes do fim do prazo de envio de material. Com um desfile simples, 

mas bem elaborado, a Amigos conquistou o terceiro lugar, obtendo assim, o 

direito de participar do desfile do grupo de acesso em 2007. 

 

2007 – A Amizade retratada em um desfile especial. 

Para realizar seu desfile estreia na LIESV a escolha do enredo levou em 

consideração o nome e Lema da escola, sendo assim, a agremiação decidiu 

desfilar com o enredo “Amigos... Do samba ou da mesa de bar! No seu 

coração hão de estar” falando sobre a Amizade e tudo que a envolve. 

Algumas reviravoltas aconteceram durante os preparativos para o carnaval, e, 

a diretoria da liga, convidou a Amigos do Samba para integrar o Grupo 

Especial (As escolas Sociedade Soberana e Vizinha fofoqueira que haviam 

sido convidadas antes da amigos, recusaram), desta forma, a escola se tornou 

a primeira a desfilar pelo grupo de elite, sem passar pelo acesso. A Escola 

ficou incumbida de abrir os desfiles do grupo especial e com um desfile leve e 

um samba contagiante, empolgou a todos e conquistou a sexta colocação. 

 

2008 – O carnaval em jogo ou o jogo no carnaval? 

No carnaval de 2008 a escola optou por uma temática diferente, e cantou na 

Avenida João Jorge 30, a história dos jogos de RPG. Um belo samba embalou 



este carnaval e, apesar dos problemas de barracão, a Amigos conseguiu 

realizar um desfile que garantiu a sua permanência na elite do carnaval virtual. 

 

2009 – A evolução ao som da sinfonia, uma Ode à Alegria. 

O ano da evolução, o ano da alegria. Nossa agremiação, inspirada na nona 

sinfonia de Beethoven trouxe como tema Ode à alegria. Um desfile com muita 

qualidade, transmitindo a bela mensagem que aquela melodia possui, levou a 

Amigos do Samba ao honroso 3º lugar no grupo especial.  

 

2010 – A escola já desistiu... 

2010 foi o ano da afirmação do crescimento da escola, totalmente irreverente, 

apresentamos o enredo Quá, quá, quá! Você caiu... E hoje nem é 1º de 

abril. Cantando a mentira em diversas fases da vida e em diferentes períodos 

históricos, com muito bom humor, a escola conseguiu encantar o público que 

prestigia os desfiles e acabou sendo cotada como uma das favoritas ao título 

do carnaval deste ano. Um desfile claro, de fácil entendimento, embalado por 

um alegre samba conquistou o coração dos espectadores. No resultado oficial, 

a escola ficou com o 9º lugar. 

2011 – É preciso inspiração para seguir em frente sem desanimar... 

Em 2011 a escola invocou o mito grego das Musas da Inspiração para ilustrar 

seu enredo. Turbulências nos preparativos para o carnaval impediram que a 

escola apresentasse toda a sua proposta na avenida. Mesmo assim, a Amigos 

mostrou muita garra e provou que mesmo na adversidade, respeita a todos os 

seus admiradores e apresentou seu carnaval de forma digna. 

 

2012 – Deixa comigo... Deixa comigo... Eu seguro o pagode não deixo 

cair 

Positivando o nosso modo de pensar vamos dar um “chega pra lá” na tristeza 

e, mostrando que somos bambas de verdade, “malandros desse tipo que 

balança, mas não cai”, a escola abriu espaço para homenagear uma das 

grandes Damas do Samba e Pagode: Jovelina Pérola Negra. Os grandes 



sucessos de Jovelina, os quais, através seu cantar e sua voz inconfundível 

foram imortalizados, permearam todo o cortejo que a Amigos do Samba fez na 

avenida. A escola enfrentou muitas adversidades mas conseguiu colocar seu 

carnaval na tela. 

 

2013 – Deu Ruim... 

Depois de tantas turbulências enfrentadas a Amigos resolveu fazer disso seu 

lema e no carnaval de 2013 apresentou o enredo DEU RUIM. Neste enredo 

irreverente a escola mostrava a vida de um típico cidadão carioca em que tudo 

na sua vida estava dando errado. Este enredo além de irreverente tinha o seu 

tom crítico, pois mostrava muitas coisas erradas que nós brasileiros 

enfrentamos em nosso dia-dia. 

 

2016 – De C.R.O 

Com Malandragem, humor e irreverência a Amigos do Samba está de volta ao 

carnaval virtual e neste ano fará uma singela homenagem a um grande artista 

da Música Brasileira, Dicró. 

 
 

 



Organização da Escola 
 

Componentes da Escola 
Nome Idad

e 
Cidade-UF Identificaçã

o (CPF ou 
similares) 

Cargo na 
Escola 

Facebook Email 

Leandro Kfé 30 São João de 

Meriti - RJ 

 Presidente/ 

carnavalesc

o / 

intérprete 

 leandrokfe@hot

mail.com 

Júnior Santana 28 Duque de 

Caxias - RJ 

 Vice-
Presidente  
 

 junior_banjo@ho

tmail.com 

 
OBS

1
: Presidente, Carnavalesco e Intérprete são cargos obrigatórios na CAESV, não impedindo que a escola possa 

ter cargos de outra natureza, desde que devidamente cadastrados nesta ficha. 
 

OBS2: No caso do integrante não possuir/ ter perdido / não querer fornecer o CPF, favor procurar a Diretoria da 
CAESV para outras formas de comprovação de identificação. 
 

 

 

 

Pavilhão/Bandeira da Agremiação 

 Colar imagem da bandeira da escola 
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Enredo da Escola 
 

Título do Enredo 

Memórias Póstumas De C.R.O. 
 
Autor do Enredo 

Leandro Kfé 

 

Sinopse 
 
 
Justificativa: 

“Amigos do Samba, ou da mesa de bar 
Da rua, da praça, ou de qualquer lugar 

Saudade apertou, não tem jeito, não vou segurar 
Amigo, dentro do meu peito, você há de estar”… 

(Samba Enredo Amigos do Samba 2007) 
 

A saudade de brincar o carnaval virtual falou mais alto e a Amigos do Samba 

está de volta. A escola, que se caracterizou por seus desfiles leves, animados, 

que fazem o folião virtual brincar, volta em grande estilo homenageando um 

sambista irreverente, brincalhão, sempre jocoso em suas composições: Dicró. 

Se somos amigos, amantes do samba, Dicró emprestou ao ritmo toda 

irreverência e alegria necessários para deixar a vida um pouco mais leve, mais 

divertida, mesmo com tantas adversidades rotineiras. E resgatando o estilo 

animado de desfile da escola, com o jeito irreverente do nosso malandro 

sambista, eis a apoteose que será o nosso carnaval! 

 

Sinopse: 

O G.R.E.S.V. Amigos do Samba ergue a bandeira para homenagear um ícone 

da música brasileira, o senhor Carlos Roberto de Oliveira. Conhece? 

Sim, é ele, o popular e bem-humorado DICRÓ. Assim como nós, filho da 

baixada fluminense, terra de gente humilde e batalhadora, de “bravo povo 

sofrido”, que desde cedo aprende a fazer das adversidades a inspiração para 

levarmos a vida de forma mais leve e sempre com bom humor.  

 

E como é dura a realidade deste nosso povo. DICRÓ trabalhou como pintor e 

vendedor de jornais na Central do Brasil; daí surgiam as situações que o 



inspiravam em suas composições (haja inspiração…). Nada passava batido 

pelo seu olhar e observando detalhadamente a realidade em que vivia, 

aprendeu a fazer graça com situações adversas e transformá-las em versos 

que marcam suas composições. 

 

Sua carreira de compositor começou bem ligada ao carnaval, na Beija-Flor de 

Nilópolis, em 1981, “Carnaval do Brasil -  a oitava das 7 maravilhas do 

mundo”, sagrou-se campeão da disputa de samba enredo, fato que muito 

ajudou, pois abriu as portas das Gravadoras para poder apresentar suas 

composições. Tempos depois, lá pelas bandas de Duque de Caxias, deixou 

seu nome gravado como um dos autores do memorável samba da 

Acadêmicos do Grande Rio em 1993.  

 

Todo esse bom humor enfrentou os anos da ditadura, repressão forte às letras 

jocosas. Todavia, malandro que é malandro sabe passar por esses obstáculos 

e, enfim, consegue ter liberada a gravação de suas músicas. 

 

E falando de música, tinha de tudo em suas letras: da barra do dia-dia ao jeito 

diferente da vizinha; da nega que estava no seguro ao funeral do Ricardão e 

até da menina namoradeira que muito gostava de beijo e abraço, mas vivia 

reclamando porque perdeu... é melhor não completar... pois pode ser perigosa 

a rima que dá. Também tem o genro, o sogro e a nora, mas, certamente quem 

mais sofria e não podemos esquecer, é da velha e querida sogra.Sim, ela 

mesma, que no bingo na casa da vovó, sai numa pedra só! É minha gente, 

quem ganhou vai ter que levar... ah como é bom relembrar.  

 

É assim, com alegria, que faremos nossa festa na avenida.Já cantamos nossa 

pedra e o bingo está formado, família reunida e os amigos convidados. 

Bezerra e Moreira chegam juntinho para completar o trio dos grandes 

malandros do samba carioca e homenagear o grande DICRÓ. Juntos, vamos 

todos prestar esta bela homenagem a ele e o cenário desta festa não podia 



ser outro. Sob o brilho do sol que nos ilumina, advinha para onde nós vamos? 

A “cerva” já nos espera bem gelada! Lá na sua praia, a querida Praia de 

Ramos! 

 

SEPARADOR  

 

Escrever aqui  

 
Do Desfile 

 

 
 

 

Organização dos elementos de desfile  
a setorização é opcional; Todos os itens do desfile devem ser devidamente 

Número de elementos de desfile 
 
21 ( 15 alas, 3 carros, 1 tripé, casal de Ms e PB e Comissão de Frente ) 



discriminados  
 
COMISSÃO DE FRENTE - ABRAM ALAS PARA A ALEGRIA E O BOM 
HUMOR 
 
CASAL MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA - A ALEGRIA DE 
TRANSFORMAR A VIDA EM UM MAR DE ROSAS 
 
ALA 01 - PELAS RUAS GANHANDO O PÃO DE CADA DIA 
 
CARRO 01 - PINTANDO O SETE NO DIA DIA NASCE A INSPIRAÇÃO PARA 
COMPOR...  
 
ALA 02 - GENTE HUMILDE QUE LEVA A VIDA COM BOM HUMOR 
ALA 03 - A TRANFORMAÇÃO EM NOTAS MUSICAIS 
ALA 04 - CARNAVAL DO BRASIL: A 8ª DAS SETE MARAVILHAS DO 
MUNDO 
ALA 05 - A LUA DINDINHA CLAREIA E INSPIRA 
ALA 06 - SAI PRA LÁ DITADURA E NÃO QUEIRA CALAR MEU VIOLÃO! 
 
TRIPÉ 01 - VITÓRIAS NO SAMBA, CAMINHO ABERTO PARA O SUCESSO 
 
ALA 07 - PRA SE DAR BEM E FAZER A VIDA MAIS FELIZ 
ALA 08 - OLHA A RIMA... 
ALA 09 - O JEITO DIFERENTE DA VIZINHA 
ALA 10 - COM SUA VASSOURA E CAIRA RAIVOSA, LÁ VEM A DANADA DA 
MINHA SOGRA 
ALA 11 - O BINGO ESTÁ FORMADO E O GLOBO VAI GIRAR 
 
CARRO 02 - VAI COMEÇAR O BINGO... LÁ NA CASA DA VOVÓ 
 
ALA 11 - MALANDRO BATALHADOR, NUNCA DEIXA A PETECA CAIR 
ALA 13 - DOMINGO DE SOL 
ALA 14 - A CERVA NOS ESPERA 
ALA 15 - AMIGOS DO SAMBA ( MOREIRA, BEZERRA E DICRÓ ) 
 
CARRO 03 - PRAIA DE RAMOS - HOJE A FESTA É AQUI, AFINAL CADA 
MERGULHO É UM FLASH 
 

 



 

Breve Resumo do desfile – Máximo de 10 linhas 
Adicione os pontos principais de destaque a ser abordado durante o 
desfile. 
 

 

A saudade de brincar o carnaval virtual falou mais alto e a Amigos do Samba 

está de volta. A escola, que se caracterizou por seus desfiles leves, animados, 

que fazem o folião virtual brincar, volta em grande estilo homenageando um 

sambista irreverente, brincalhão, sempre jocoso em suas composições: Dicró. 

Se somos amigos, amantes do samba, Dicró emprestou ao ritmo toda 

irreverência e alegria necessários para deixar a vida um pouco mais leve, mais 

divertida, mesmo com tantas adversidades rotineiras. E resgatando o estilo 

animado de desfile da escola, com o jeito irreverente do nosso malandro 

sambista, eis a apoteose que será o nosso carnaval! 

 

 
 
 

 
Autor(es) do Samba Enredo 
 

Luís Butti, Tiago Vinicius, Caroline Desiderato, Jóia, Junqueira e André 

Cardozo 

 
 

Letra do Samba Enredo 
Cole abaixo a letra oficial COMPLETA do samba enredo da agremiação a ser 
avaliado, com refrães devidamente destacados em negrito.  
 

Vovó, hoje eu vou fazer um Bingo 

Pra sortear meu bem querer 

Desce do céu o bom malandro da Baixada 

Que desde cedo abraçou o bom humor 

Tão bom seria uma vida mais gozada 

Muito escrachada dando pinta de Doutor  

"Pintou" o sete na Central do Brasil  

Cantou, contou 

A "maravilha" varonil 

E quando a chave do sucesso encontrou 

A lua Dindinha clareou 

 

O "Morro" desceu (desceu, desceu) 

Mergulhou no Piscinão 

Nesta "Cabide de Empregos" 

"Dava Dois" siris no meu calção 

 

Mas… 

Se a Praia de Ramos não está pra peixe 



É pisar miudinho,  

Doutor, não se queixe 

Nem queira calar meu violão(comigo não)  

Um cotidiano mais feliz 

No imaginário do país  

A Velha, a Vizinha, o Ricardão  

O Corno Waldemar,  

A Sogra Sapatão  

É numa pedra só 

Ninguém vai reclamar 

Não vale devolução 

 

Kid Morengueira 

E Bezerra, Malandragem 

Também vão nessa viagem 

Que a Amigos convidou  

A gelada está na mesa 

É nossa natureza 

Em saber cantar de cor 

Saudades… Beijo no coração, Dicró 

 

  

 

 
Defesa do Samba 
Opcional   
 
 

O samba de enredo do GRESV. Amigos do Samba, para seu retorno ao carnaval virtual 
2016, em sua letra e melodia, perfaz-se na fiel tradução da proposta temática do enredo, 
através da sinopse elaborada. Apresenta uma melodia cadenciada, vibrante, crescente, 
de acordo com o estilo de desfile que a escola quer imprimir em sua passagem, de acordo 
com as melodias das composições do homenageado Dicró: jocosa, alegre e contagiante, 
que chama o componente e o espectador para curtirem e brincarem o desfile e, porque 
não, se divertir ao cantar e presenciar o carnaval, como era a intenção do irreverente 
compositor. A letra do samba, de construção poética peculiar, retrata a proposta da 
agremiação: uma composição moderna, com refrãos fortes e melodia percussiva. Uma 
composição interpretativa e valente, que apresenta o tema, contemplando as ideias 
mestras da narrativa do enredo, retratando a visão global e inteligível de todo o enredo.  
Ideia vencedora, diante do hino da agremiação para este carnaval, uma vez que alia o 
bom humor da poética à articulação de uma letra de fácil assimilação, ao lado de uma 
melodia objetiva e cadenciada.É a perfeita compreensão da proposta do enredo, pela 
letra e a consequente resposta positiva do canto alto, tornando o desfile uma apoteose de 
bom humor, diversão e alegria. 
Sintetizando os pontos fundamentais do enredo, o samba é a trilha sonora da 
materialização daquele, através de signos, imagens e sugestões que englobam a proposta 
visual da escola, conforme será demonstrado: 

 
“Vovó, hoje eu vou fazer um Bingo 
Pra sortear meu bem querer 
Desce do céu o bom malandro da Baixada 
Que desde cedo abraçou o bom humor”. 

 
Através da letra de um dos maiores sucessos da carreira musical de Dicró, “O Bingo”, 
saudamos nosso homenageado, recordando, com muito carinho e saudade a sua 
memória e o bom humor que marcou suas composições e sua própria vida. A alegria e o 



espírito jocoso da vida do homenageado são apresentados. Mais uma vez, a 
metalinguagem está presente. Ou seja, em todos as suas composições, esse bom humor, 
a capacidade de rir do cotidiano sempre estiveram presentes a guiar seus caminhos 
musicais. 
 
Rir das diversidades cotidianas é sua missão: 
 
“Tão bom seria uma vida mais gozada 
Muito escrachada dando pinta de Doutor  
‘Pintou’ o sete na Central do Brasil”  
 
Eis o mote a realidade das composições de Dicró: encarar as adversidades da vida de 
uma forma alegre e tornar a vida mais leve. Rir mesmo de todas as dificuldades para 
saber caminhar e enfrentar tantos sofrimentos. A alegria sempre presente em todos os 
momentos de inspiração. Mesmo com uma realidade nada fácil, recordando que nosso 
poeta trabalhou como pinto e vendedor de jornais na Central do Brasil. Foi dessa 
realidade, observando a rotina e cotidiano dos trabalhadores que surgiram as 
inspirações que versaram tantas composições, sempre com muito bom humor. 
 
A trilha do sucesso estava começando: 
 
“Cantou, contou 
A ‘maravilha’ varonil 
E quando a chave do sucesso encontrou 
A lua Dindinha clareou” 
 
Dicró foi o vencedor da disputa de samba da Escola de Samba Beija-Flor, em 1981, com 
o enredo “Carnaval do Brasil – a oitava das 7 maravilhas do mundo”. Essa vitória foi 
que abriu as portas das gravadoras para que apresentasse suas composições, uma vez 
que naquela época sambista, vindo do morro, não era bem visto pelos empresários. 
Estava aberto seu caminho de sucesso, revelando todo valor de suas obras. Anos depois, 
já conhecido e consagrado, também foi vitorioso na disputa de samba na escola de 
samba Grande Rio, com o enredo “No mundo da Lua”, de 1993. 
 
Neste desfile bem humorado, de grande alegria: 

 
“O ‘Morro’desceu (Desceu, desceu) 
Mergulhou no Piscinão 
Nesta ‘Cabide de Empregos’ 
‘Dava Dois’ siris no meu calção” 
 
A realidade do pessoal da baixada fluminense, dos trabalhadores, que tanto lutam para 
vencer a cada dia, elementos constantes nas composições de Dicró, são aqui exaltados. 
O bom humor, a capacidade de rir de todas adversidades, a diversão do pessoal do 
subúrbio carioca no Piscinão de Ramos são decantados para tornar a vida mais leve. 
Desta forma, a aclamação ao talento do homenageado se apresenta como um 
reconhecimento justo e merecido, que acaba sendo uma verdadeira celebração da alegria 
de viver, tanto quanto este empolgante refrão. 
 
Vale a pena cantar e alertar: 

 
“Mas… 
Se a Praia de Ramos não está pra peixe 
É pisar miudinho,  
Doutor, não se queixe 
Nem queira calar meu violão (comigo não)” 

 
Vida de músico é complicada: vencida a dificuldade de ser aceito por uma gravadora 
para executar suas composições, Dicró teria de vencer a barreira da Censura, que 



vigorava na época da Ditadura Militar no Brasil. A censura considerava as músicas 
impróprias e não as liberava. Malandro bom que é malandro não se deixa abater e 
disfarça daqui, muda pontuação, dá um outro sentido para, então, enfim, ter a liberdade 
de cantar, com muito bom humor, a vida corrida. Uma introdução à segunda parte do 
samba, que alerta e cativa quem canta, um verdadeiro chamamento, seguindo o 
encadeamento do desfile. 

 
O bom humor e alegria são louvados: 
 
“Um cotidiano mais feliz 
No imaginário do país  
A Velha, a Vizinha, o Ricardão  
O Corno Waldemar,  
A Sogra Sapatão  
É numa pedra só 
Ninguém vai reclamar 
Não vale devolução” 

 
O cotidiano do subúrbio carioca e da baixada fluminense e os personagens que figuram 
nesse dia-a-dia são os protagonistas das composições de Dicró. A sogra, a vizinha, o 
corno, o Ricardão, todo esse pessoal, típicos do cenário das vivências do compositor, 
agora cantados de forma jocosa levam alegria a quem trabalha tão pesado e quase se 
esquece de se divertir. A vida fica mais leve e engraçada quando se identificam as 
figuras cantadas nos sambas como pessoas bem próximas da convivência de cada um. E 
quem não gosta de rir? Valeu, Dicró! Obrigado por nos fazer felizes.  
Todo o mundo do samba conclama a justa e merecida homenagem, em forma de um 
sonoro aplauso, com o ressoar da bateria à consagração de Dicró e que hoje, no desfile 
da escola, também se refletem aqui: 

 
“Kid Morengueira 

E Bezerra? Malandragem 
Também vão nessa viagem 

Que a Amigos convidou  
A gelada está na mesa 

É nossa natureza 
Em saber cantar de cor 

Saudades? Beijo no coração, Dicró”. 

 
Os versos do refrão acima, os quais marcam cada passagem e o início do samba, 
apresentam, de pronto, a temática do enredo. O samba atinge seu clímax: um 
chamamento de todos os componentes e torcedores, que é de encher de orgulho. Moreira 
da Silva e Bezerra da Silva chegam juntos para completar o trio dos grandes malandros 
do samba carioca e homenagear Dicró. E onde mais? Claro, em uma grande roda de 
samba, regada a muita cerveja para comemorar. O samba, em sua essência, através de 
sua própria realização, em uma metalinguagem infinita, canta um de seus maiores 
compositores: nosso saudoso Dicró. É carnaval! É a volta da Amigos do Samba à 
passarela virtual, pelos caminhos do sucesso com esta homenagem, a essência do 
presente samba. De qualidade de primeira, que canta todo o enredo e embala o desfile, 
num ritmo crescente e progressivo, apresentando o Carnaval maravilhoso de nossa 
escola. 
 

 
Descrição dos Elementos de Desfile 

(em ordem de apresentação) 
 

01: COMISSÃO DE FRENTE 
Amigos do Samba do Samba está de volta a avenida trazendo pra avenida 



muita alegria e bom humor. A corte já está animada, e o bobos chegam para 
trar alegria e sorrisos para o coração de todos, afinal, como aprendemos como 
nosso homenageado... sorrir é o melhor remédio! 

 

 

02: CASAL DE MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA  
Dicró nasceu na região da baixada fluminense e foi da observação e vivência 
da realidade sofrida, mas divertida de sua gente, que nasceu a inspiração para 
compor suas músicas e de forma irreverente e divertida foi aprendendo a 
transformar as adversidades em um mar de rosas.  

 

 
 
 
 

05: ALA 02 
A realidade tão sofrida e dura já basta. Então, busquemos composições e 
canções mais alegres e animadas para deixar essa vida pesada, mais leve. 
Saber rir de toda adversidade e assim continuar vivendo com bom humor. 

 

06: ALA 03 
As notas musicais embalam e inspiram e fazem com que o jovem trabalhador 
pouco a pouco transforme-se no irreverente compositor. Viva a alegria e a 
irreverência. 

 

07: ALA 04 
Dicró venceu a disputa de samba de enredo da escola de samba Beija-Flor, 
em 1981. Desta forma, teve a chance de apresentar suas composições para 
as gravadoras, que começaram a se interessar por seu trabalho. O samba 
cantava as sete maravilhas do mundo antigo, terminando com o carnaval 
brasileiro, considerado a oitava maravilha. 

 

08: ALA 05 
OH LUAR...OH LUAR... Tempos depois, Dicró, em uma fusão de sambas, 
venceria a disputa de samba em mais uma escola da baixada, a Acadêmicos 
do Grande Rio, de Duque de Caxias, nas cores verde e vermelho, com um dos 
sambas que até hoje é tido como um dos mais bonitos daquela agremiação. O 
enredo versava sobre as diversas histórias que envolvem a lua, satélite natural 
da Terra. 

 
 

09: ALA 06 
Nos anos da Ditadura Militar no Brasil, a cortina de chumbo da censura 
considerava as músicas de Dicró impróprias e barravam suas gravações. 
Como bom malandro, nosso compositor mudava a pontuação das letras dos 
sambas, a censura não entendia e liberava a execução das músicas. Os 
violões podiam cantar em paz. 

 
 

03: ALA 01 
Desde cedo, Dicró enfrentou as dificuldades da realidade dura. Trabalhou 
como pintor e vendedor de jornais na Central do Brasil.  

04 : CARRO 01 e Velha Guarda 
Pintando o sete e fazendo valer e acontecer em um cenário tão peculiar, que é 
a Central do Brasil, no Rio de Janeiro, surgiam as situações engraçadas que 
acabavam por resultar nas composições irreverentes do compositor. 

 



10: TRIPÉ 
Após as conquistas pelas escolas de samba e superando as dificuldades da 
ditadura Dicró desponta para o sucesso. Com seu jeito alegre e com muito 
bom humor cai no gosto popular e vira hit no dia a dia do povo Brasileiro. 

 

11: ALA 07 
. Já que estava tudo ruim, vamos fazer da vida uma festa e quando possível 
levar alguma vantagem, mas sempre de forma honesta. Até mesmo para rir de 
toda essa situação depois. 

 
 

12: ALA 08 
“Olha a rima o negócio é rimar, olha rima que dá,  

olha rima, o negócio é rimar 
Perigosa é a rima que dá! 

Menina namoradeira, gosta de beijo e abraço,  

depois fica reclamando por que perdeu”… 
 
Fique de olho no típico estilo de Dicró, pegar as situações corriqueiras do dia-
a-dia da vizinhança e transformar em música, samba, da forma mais divertida 
possível.  

 
 

13: Ala 09 
Ficar observando qual é a dessa vizinha. toda perfumada, arrumada e 
cheirosinha e que todo mundo conhece a sua manha. Não sei se é galinha, 
não sei se é piranha. 

 

14: Ala 10 - baianas 
Presente em várias composições de Dicró, a figura da sogra, vulgo bruxa, 
danada ou aquela que não presta, sempre foi versejada da forma mais 
“agradável”... só que não. Na verdade, todos esses gracejos e elogios são 
para demonstrar todo amor nutrido pelos genros às suas amadas sogras. 
Quer maior motivo para rir? 

 
 

15: Ala 11 
 
O bingo, representação de toda confusão e alegria das músicas de nosso 
homenageado está prestes a começar. pegue sua cartela e fique atento, pois 
o prêmio é especial. 

 
 

16: Carro 02 
“Vou fazer um bingo 
Lá na casa da vovó 

O prêmio é minha sogra 
Sai numa pedra só 

Quem ganhou tem que levar 
Leva essa droga pra lá” 

 
A PEDRA JÁ FOI CANTADA,  e como bem diz a letra, quem ganhou tem que levar o 
prêmio (não tão bom), sem reclamação. Mas que não ganhar não precisa ter 
preocupação, pois tem cunhado, genro, nora, negro viado e branca sapatão como 
premio de consolação. 

 

17: Ala 12 - bateria 
Mesmo compondo, viver de música não é fácil. E, mesmo sendo malandro, 
bom honesto, não dá para ficar parado. Então, trabalhar, vender livros, CDs, 



continuar a batalhar para saber a vida levar. 

 

18: Ala 13 
Sol quente, pegando fogo, o que fazer? alugar um caminhão, juntar a família e 
partir para o lazer. Praia... Aí vamos nós! 

 

 
 

 
 
 

21: Carro 03 
E já que o destino final é a praia, o melhor lugar para um suburbano curtir seu 
domingo, é em Ramos. Todo mundo se reúne, cadeira, guarda-sol, óculos 
escuro, frango e farofa, pelada na praia e toda aquela confusão, em quem 
“cada mergulho é flash”. Tudo isso na querida praia ( ou até no piscinão ) de 
Ramos. 

 

 
Considerações finais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão de Avaliação das Escolas de Samba Virtuais (CAESV) – 2007–2016 - Órgão da Liga Independente das 
Escolas de Samba Virtuais (LIESV) – 2003–2016 - Adm Ewerton Fintelman 

19: Ala 14 
Melhor companhia para reunir os amigos, malandros e família na praia, a 
cerveja está presente. A cada rodada, risadas, conversas, histórias, 
celebrando a amizade, a alegria e o bom humor. 

20: Ala 15 
Amigos... Do Samba. Nada melhor do que combinar o nosso símbolo mairo, o 
pandeiro com os três sambistas, com o trio que da malandragem do samba. 
Hoje o malandros Moreira da Silva (Kid Morengueira) e Bezerra da Silva 
juntam-se a Amigos do Samba nesta viagem para exaltar Dicró, exemplo de 
sambista e amigo da irreverência. 

 


