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Dados da Escola 

Nome da Escola: UNIDOS DE FRANCO DA ROCHA 

Fundação: 01/02/2016 

Cidade-Sede: FRANCO DA ROCHA - SP 

Cores: AZUL, PRETO E VERDE 

Símbolos: GALO AZUL E HOSPITAL JUQUERI 

 

 

 



Texto de Apresentação 

 

A escola virtual Unidos de Franco da Rocha inicia sua trajetória no 
Carnaval Virtual da CAESV / LIESV buscando realizar um maravilhoso 
desfile, com lindas alegorias e alas e também um samba – enredo 
envolvente e que agrade os amantes dessa festa que é o maior 
movimento de cultura popular do Brasil. Enfrentamos dificuldades mas 
conseguimos nos superar e apesar de simples, desfilaremos com garra e 
determinação para chegarmos no nosso sonho. Acredito em uma 
disputa acirrada, pois todas as escolas trabalharam duro no objetivo de 
ganharem o título e disputar o Acesso em 2017 e desenvolveram 
belíssimas alegorias e fantasias, além da Sinopse e samba - enredo. Uma 
boa sorte a todas as agremiações. A ansiedade e emoção toma conta da 
Unidos de Franco da Rocha, que aposta num enredo em homenagem a 
umas das cidades litorâneas mais lindas de São Paulo: a Ilha Comprida. 
Agradeço muito a CAESV /LIESV pela atenção e apoio que nos deram 
durante a construção do nosso primeiro Carnaval. 
 

 



Organização da Escola 
 

Componentes da Escola 
 

Nome Idade Cidade-UF Identificação 

número do CPF  

Cargo na 

Escola 

Contato  

Facebook e/ou e-mail 

 

Maurício 

Pereira de 

Jesus 

 

29 

Franco da 

Rocha 

 Presidente mauricio.microworld@gmail.

com 

Fabiane 

Faria de 

Jesus 

37 Franco da 

Rocha 

 Vice-

presidente 

cazevedofaria@gmail.com 

Maurício 

Pereira de 

Jesus 

29 Franco da 

Rocha 

 Carnavalesco mauricio.microworld@gmail.

com 

    Figurinista  

Maurício 

Pereira de 

Jesus 

29 Franco da 

Rocha 

 Interprete mauricio.microworld@gmail.

com 

  

 

 

  Diretor de 

Carnaval 

 

 

 
OBS1: 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. 
 

OBS
2
: 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 
 

  



 



Enredo da Escola 
 

Título do Enredo 

ILHA COMPRIDA, UM PARAÍSO DE LUGAR 

 
Autor do Enredo 

MAURÍCIO PEREIRA DE JESUS 

 

Sinopse 
Caso haja uma sinopse secundária destinada aos compositores, anexá-la após o 
separador. 
 

A Unidos de Franco da Rocha vem mostrar que, apesar de ser uma 

cidade pequena, Ilha Comprida encanta seus moradores e visitantes com 

os. Ilha Comprida também  possui dunas, aves típicas raras, mangues e 

rios. Para quem gosta de velejo, caiaque e canoa, o Mar Pequeno, que 

separa a Ilha de Iguape, é o lugar ideal para a prática de esportes. 

A um dos lugares com praias menos poluídas do país. A distância da 

Capital Paulista até a Ilha é de aproximadamente 209 Km. 

Ilha Comprida foi fundada em 05 de Março de 1992. É um lugar surreal 

com piscinas naturais, Espaço Cultural e lagoas. O município faz divisa 

com Iguape e Cananéia e possui apenas 23 anos de emancipação política 

administrativa. A população estimada é de 10 mil pessoas. 

Para quem quer realizar pescas e surfar, é um lugar ideal. Nos meses de 

Dezembro e Janeiro, Ilha Comprida recebe diversas atrações musicais 

que movimentam bastante a cidade em época de férias e festas de final 

de ano. Antigamente, a travessia entre Iguape e Ilha era realizada por 

balsa. Hojé é feita através da belíssima Ponte Prefeito Laércio Ribeiro, 

inaugurada no ano 2000, o que fez com a cidade recebesse mais 

visitantes, pela facilidade de acesso. 

Iremos realizar um maravilhoso Carnaval contando um pouco da história 

desse maravilhoso lugar, que é Ilha Comprida. 

Avante, Unidos de Franco da Rocha. 

SEPARADOR  

 

Escrever aqui  



 
Do Desfile 

 

 
 

Organização dos elementos de desfile  
a setorização é opcional; Todos os itens do desfile devem ser devidamente 
discriminados 
 
 
Setor 01 

Comissão de Frente – Nossa comissão de frente mostrará sobre as aves típicas raras 

existentes na Ilha Comprida em sua Estância Balneária. 

1º Carro Alegórico – Nosso abre – alas virá mostrando a rainha de todos os mares e 

também algumas características das praias de Ilha Comprida, que tem 74 Km de 

comprimento. 

Setor 02  

Ala 1– Boqueirão Norte – Mostrará o que há de interessante no trecho Ponta da 

Praia.  

Ala 2 – Baianas – Vila das Pedrinhas  - irá falar do tradicional povoado de pescadores 

do século XX. 

Setor 03  

Ala 3 – Matas e Mangues – Mostrará duas das maravilhas existentes no município 

que tem apenas 23 anos de existência. 

Ala 4 – Iguape – falará sobre  o município vizinho da Ilha e da sua importância na 

região. 

Setor 04 

2º Carro Alegórico – virá falando dos povos indígenas que habitavam na região no 

período Pré – Colonial do Brasil. 

Ala 5 – Bateria – mostrará porquê a Ilha Comprida se destaca como umas das 

Reservas da Biosfera do Planeta. 

Setor 04 

Ala 6 – Dunas do Araçá – irá falar sobre um dos destaques turísticos da Ilha 

Comprida que tem até 10 metros de altura e surpreende os turistas e fica ao lado do 

Mar Pequeno. 

MS e PB – Mostrará que a Ilha Comprida se compromete com a Proteção Ambiental, 

desenvolvendo ações estruturais. 

 

Número de elementos de desfile 
3 CARROS ALEGÓRICOS, 10 ALAS, COMISSÃO DE FRENTE E MESTRE – SALA E PORTA - 

BANDEIRA 



Setor 05 

Ala 8 – Cananéia – Virá mostrando um pouco das características do outro município 

vizinho da Ilha Comprida. 

3º Carro Alegórico – irá demonstrar os motivos pela qual a Ilha Comprida faz parte 

da Mata Atlântica. 

Setor 06 

Ala 9 – Ponte Prefeito Laércio Ribeiro – contará a importância dessa ponte no 

desenvolvimento turístico da Ilha Comprida, fazendo a ligação com Iguape sob o 

Mar Pequeno. 

Ala 10 – Espaço Cultural Plínio Marcos – falará sobre o ponto Cultural existente do 

município. 

Ala 11 – Boqueirão Sul – irá mostrar o paraíso existente no trecho Ponta de 

Trincheira. 

  
 
 

 
  



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

Iremos mostrar através das nossas alas e alegorias as principais características da 
Ilha Comprida, uma das principais Estâncias Balneárias do Estado de São Paulo. Sua 
localização na Mesorregião do Litoral Sul Paulista é privilegiada e também falaremos 
um pouco dos municípios vizinhos de Iguape e Cananéia e dos pontos turísticos 
como as Dunas e o Espaço Cultural. Também será falado como era o município na 
época do Brasil Pré  - Colonial com os povos indígenas. Não poderíamos nos 
esquecer de dizer que a Ilha Comprida é uma das áreas remanescentes da Mata 
Atlântica. Será um desfile que contará um pouco desse Paraíso de Lugar que tem 
apenas 23 anos de Emancipação Político-Administrativa. 
 

 
 
 

 
Autor(es) do Samba Enredo 
LUÍS BUTTI, TIAGO VINÍCIUS, JUNQUEIRA, EDSON JÓIA e CAROLINE 
DESIDERATO. 

 

 
 

Letra do Samba Enredo 
Cole abaixo a letra oficial COMPLETA do samba enredo da agremiação a ser 
avaliado, com refrães devidamente destacados em negrito.  
 
ILHA COMPRIDA É O MEU PARAÍSO 
FRANCO DA ROCHA TÃO FELIZ VEM EXALTAR 
ESTOU CHEGANDO, AOS AMIGOS UM SORRISO                     
QUANDO O SOL BEIJAR O MAR 
  
No Período Pré-Colonial 
Minha história, que legal 
Começava ali ... 
O tupinambá ao povoado Infeliz, foi ocupado 
Desenvolvendo a travessia por aqui 
Vila das Pedrinhas 
Nostalgia ... 
Vai a noite e sai o dia 
O Criador assim queria 
Jogando a rede na imensidão 
Independência, criação 
Nasce enfim da emancipação   
  
SABOR DE QUERO MAIS 
AQUI ENCONTRO A PAZ 
BELA GAIVOTA A POUSAR NA AREIA                                  
É MAIS SABOR, É BEM QUERER MAREIA, MAREIA... 
  
E no fundo do mar 
O que será, vou encontrar ? 
Mergulho entre peixes e corais 
(Tão divinos animais) a me encantar 
Nas dunas, um convite a amar 
Ver o que meu Deus criou pensando em você 
Solta o som e cai na dança 
Sob as ondas, sorri a criança 
Laércio Ribeiro Traz a vibração 
Pra dona do meu coração 



 
 
 

  

 

 
Defesa do Samba 
   
O samba vem explicando resumidamente a história da Ilha Comprida e suas 
principais características desde o Brasil Colônia até os dias atuais, com seu 
desenvolvimento turístico em ascensão desde a emancipação em 1992. 
Realmente um Paraíso de Lugar. 
 

 
Descrição dos Elementos de Desfile 

(em ordem de apresentação) 
 

01: COMISSÃO DE FRENTE 
A fantasia representa uma ave típica com asas e pés diferenciados 

mais um pássaro segurando um galho e simulando um voo na parte de 

cima. 

 

02: CARRO ABRE – ALAS – IEMANJÁ, A RAINHA DE TODOS OS MARES 
A alegoria vem na parte de trás com a imagem de Iemanjá 

representando os mares, um navio com a bandeira da Ilha e homens 

pescando no Mar Pequeno, os caranguejos, os peixes e as conchas 

destacam o que existe nas praias e as boias sinalizam que ao entrar no 

mar, principalmente crianças, exige segurança.   

 

 
 
 
 

05: ALA – MATAS E MANGUES 

A fantasia representará as matas e mangues existentes na Ilha 
Comprida com folhas verdes, gotas de orvalho e muita cobertura 
vegetal, o que deixa o ar muito limpo e saudável. 

 

06: ALA - IGUAPE 

A fantasia representará umas das belezas de Iguape: suas cachoeiras. 

03: ALA - BOQUEIRÃO NORTE 

A fantasia representa os quiosques e umas das maravilhas existente 
nelas: a água de Coco gelada que refresca quem frequenta a o trecho 
Ponta da Praia da Ilha Comprida. 

04 : ALA - BAIANAS 

A fantasia das Baianas representará a Vila das Pedrinhas, tradicional 
povoado dos pescadores. As componentes virão segurando um peixe e 
nas roupas as pedrinhas dão o destaque. 



Em destaque também seu Brasão que representa o município vizinho da 
Ilha Comprida com a maior área do estado de São Paulo e que tem seu 
Centro Histórico tombado. 

 

07: CARRO 2 – TUPINAMBÁ E OS POVOS INDÍGENAS 

Essa alegoria representará os povos indígenas que habitavam na região 
no século XVIII, os animais que ali existiam, as aves que davam beleza 
ao território que tinha pouco verde na época. 

 

08: ALA - BATERIA 

A bateria virá representar o que a Ilha Comprida é considerada pela 
UNESCO por se importar com o ambiente: Reserva da Biosfera do 
Planeta. O destaque da fantasia é o globo na cabeça com o Mapa – 
Mundi. 

 

09: ALA – DUNAS DO ARAÇÁ 

A fantasia toda amarela e luxuosa representará um dos destaques 
turísticos da Ilha: As Dunas do Araçá. Muitos turistas se surpreendem 
com a maravilha da Duna que tem até 10 metros de altura e fica no 
Boqueirão Norte e ao lado do Mar Pequeno, onde se pratica pesca e 
esportes. 

 

10: MS e PB – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

A fantasia do casal que contém as cores e penas de uma Arara virá 
mostrando que a Ilha Comprida está inclusa na área de preservação do 
meio ambiente e que possui nela a zona de conservação de vida 
silvestre. A proteção de ambiente é algo surreal na Ilha. 

 

11: ALA - CANANÉIA 

A fantasia que tem a imagem das antigas embarcações, área verde e o 
golfinho, representa que na Cananéia existe pesca, turismo, cultura e 
muita história no município que tem 484 anos e que presenciou a 
Colonização. 

 

12: CARRO 3 – ÁREA REMANESCENTE DA MATA ATLÂNTICA 

A alegoria virá mostrando o que existiu e ainda existe na área da Mata 
Atlântica 

 

13: ALA – PONTE PREFEITO LAÉRCIO RIBEIRO 

A fantasia dessa ala representa a importância dessa obra realizada no 
ano de 2000 e o que mudou no desenvolvimento turístico da Ilha 
Comprida. Antes o acesso era realizado através de balsa. 

 

14: ALA – ESPAÇO CULTURAL PLÍNIO MARCOS 

A fantasia vem representando o que tem de lindo nesse ponto turístico: 
Feira de Artesanato, Exposições e salas de oficinas. É considerada a 
Morada da Arte. 

 

15: ALA – BOQUEIRÃO SUL 

A fantasia dessa ala formada pelo guarda – sol e o castelinho de areia 
representa o que mais se destaca nas praias da Ponta de Trincheira, fora 
os frutos do mar e quiosques. 



 

 

 
Considerações finais  

 
 

Espero realizar um belíssimo Carnaval, agradeço o apoio da LIESV / CAESV nos deram 
até o momento, pois por ser estreante, gerou muitas dúvidas quanto ao regulamento 

mas conseguimos até o momento alcançar um dos nossos objetivos que foi montar 
um carnaval que espero agradar aos amantes do maior movimento de cultura 

popular do Brasil. Boa sorte a todas as agremiações que trabalharam muito para 
desenvolver seus projetos. Avante, Unidos de Franco da Rocha. 

 
MAURÍCIO PEREIRA DE JESUS,  

PRESIDENTE DA UNIDOS DE FRANCO DA ROCHA 
 
 
 
 
 
 
 

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 


