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Hoje a Amigos do samba levanta a bandeira em homenagem a todos aqueles que têm no lado 
esquerdo o seu maior potencial. Canhotos, Sinistros tantos nomes para se chamar e uma 
pergunta no ar: Será que é errado ser de esquerda? Ser do povo da mão esquerda... De onde 
será que veio tanto julgamento e perseguição. A Amigos do samba faz uma homenagem a todos 
que pertencem a essa classe e neste carnaval A Amigos é canhota e muito sinistra! 

 
A Amigos é Sinistra! 

 
“Me dirijo a todos os amigos da juventude 
e os convoco a direcionar sua compaixão 

ao meu destino triste para remover 
os preconceitos dos quais sou vítima. ” 

Benjamin Franklin 

 
Minha forma de ser é única 
Existem vários jeitos que você pode me chamar 
Pois eu tenho em minha essência 
Um jeito sinistro de me comunicar 
Então não queira me julgar 
Saiba que, desde os tempos da Criação. 
 
Quando da costela esquerda de Adão 
A mulher surgiu e pouco depois 
O pecado e a tentação chegaram ao paraíso 
Tudo ligado ao meu lado era associado ao pecado 
Para muitos, sou a mão que não sabe dar, apenas receber. 
Enquanto a Direita de Deus é destinada aos Favoritos 
Do meu lado ficavam os não seguidores, malditos. 
A cria do diabo, O lado errado. 
 
A igreja também contribuiu 
E a minha negativa fama conseguiu aumentar 
Associou-me a morte e a bruxaria 
E dos inquisidores gritos ardentes se ouvia 
Queima! Queima! Queima! 
 
Mas, para que essas amarras? 
Qual o motivo de tanta perseguição, ao lado esquerdo! 
Tem explicação para tanto medo 
Por que será que tantos povos enxergam assim? 
Direita... Vida, Poder ativo, Caminho do bem! 
Esquerda...  Porta do pecado, o mórbido o mal, o “lado profano” 
Será que não há algum engano? 
Difícil responder 
 
Tantos duelos com a direita, sem mesmo eu saber por quê 
Nas línguas, também sou um lado mal “falado” 
Suspeito e ameaçador, desajeitado, maldito 
Entre outras coisas é como me traduzem 
Até o Latim um dia me defendeu e “sinister” era para “afortunado” 
Mas segui carregando esse fardo, só o grego ficou ao meu lado! 
E me define “arístera”, ou seja, “melhor” 
 
Entre hábitos e costumes dos tempos antigos 
Levei a pior contra o lado oposto 
Pois enquanto ela bem limpa em tudo podia tocar 
Eu era a mão suja, a de se lavar... 
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Então a ninguém podia cumprimentar 
E de nada que era santo me aproximar 
Mas contrapartida, ganhei a defesa do povo escoteiro. 
E entre eles o cumprimento esquerdo era oficial 
Pois era o sinal de Lealdade e confiança. 

 
E no passar do tempo foram tantos desafios 
Pois o mundo me ignorava e nada adaptado criava 
Se você é assim e também é um dos meus 
Deve se identificar e lembrar-se das dificuldades 
Abrir uma lata parecia tarefa impossível 
Usar a tesoura de forma incomum 
Pegar uma faca e nada cortar 
Chegar na escola e sentar todo torto na carteira escolar 
E escrever feito um gancho e a folha borrar 
Passar a marcha do carro, eu, a esquerda? Nem pensar 

 
Assim segui a vida, junto a tantos bravos gênios e lutadores! 
Que em diversas áreas sempre tiveram destaque 
De Bethoven a Charles Chaplin 
De Hans Christian Andersen a Leonardo Da Vinci 
De Picasso a Michelângelo 
Napoleão, Nietzsche também, entram na lista 
Marilyn Monroe, Paul McCartney, Ringo Starr 
Quanta gente boa, que encanta e tanto nos fez e faz sonhar. 
Tem bola no chão e bola no pé! 
Entre Rivelino, Maradona e tantos outros craques 
A bola rola sem parar, parecendo um tesouro 
E chega ao gol feito tesouro, através das “Canhotinhas de Ouro” 
 
Somos talentos, com os pés ou com as mãos 
E em cada nação lutamos dia a dia 
Pela igualdade e reconhecimento 
E hoje abraçados por esse movimento chamado carnaval virtual 
A mensagem de luta e persistência ganha forma 
E todos os esquerdos, canhotos, sinistros se fazem presentes... 
Eu sou a mão da aliança, ligada diretamente ao coração 
Onde essa homenagem tem lugar especial, não tem jeito. 
Afinal, Amigos é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito! 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Ronaldo Júnior, Marco Maciel, J. Mauro, Thiago Vinícius, Anderson Monks, Hugo Rodrigues, 
André Cardoso e Pedro Carmo 
 
 

Letra do Samba-Enredo (repetições devem ser destacadas e em negrito)* 

 
AMIGOS EU VOU GUARDAR NO LADO ESQUERDO 
DENTRO DO PEITO, NO MEU CORAÇÃO 
EU SOU DO SAMBA, SINISTRO COM LOUVOR 
CANTO DE AMOR QUE FAZ VIBRAR DE EMOÇÃO 
 
É minha forma de ser 
Mil palavras vão me descrever... 
Única essência, desde a criação. 
Quem explica tanta discriminação? 
Fui sempre a mão... Que amparava a outra! 
Símbolo profano e maldito 
Tantos foram proibidos  
De traçar por essas linhas 
No sentido que lhes era natural 
E outras tantas queimaram na fogueira 
Tamanho pecado foi nascer no lado mal 
 
LÁ VOU EU INVERTER OS ACORDES DO VIOLÃO 
E OFERECER À AMADA UMA SERENATA 
SE TUDO DER CERTO, IREI LHE PEDIR A MÃO 
A MÃO DO ANEL... A MESMA TÃO RENEGADA 
 
Na escola, um menino... Não consigo me enxergar 
Parece que vivo num mundo invertido 
São detalhes que passam batidos ao olhar 
Mas fazem tanta diferença ao “esquerdino” 
E uma linhagem de gênios 
Que com criatividade sempre superaram as dificuldades 
Deixando seu nome marcado na história 
Canhoto quando pega na bola 
Tem uma magia singular 
Bota um efeito que nem a física explica 
Constrói sonhos enquanto dribla 
E toda a galera vibra… É teu meu carnaval! 
 
 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

O samba de enredo do GRESV. Amigos do Samba, para este carnaval 2017, em sua letra e 
melodia, perfaz-se em uma estrutura leve e sem amarras, para contemplar a proposta de 
enredo da agremiação. O samba traz concilia sua melodia cadenciada, com momentos vibrantes 
e arrojada. A letra do samba, de poesia ímpar, retrata a proposta da agremiação: uma 
composição moderna, com refrãos fortes e melodia agradávelque proporciona a fluidez 
necessária para o canto e embalo do desfile da escola. Apresenta as mensagens propostas (Ao 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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mostrar de forma poética todo o universo dos canhotos) de maneira clara, concisa e objetiva.  
A obra da agremiação apresenta um caráter subjetivo, sem se prender ao desenvolvimento 
cronológico do desfile, fornecendo uma leitura mais poética, através do lirismo presente em sua 
composição. 
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: 
 
É minha forma de ser 
Mil palavras vão me descrever... 
Única essência, desde a criação. 
Quem explica tanta discriminação? 
 
Os versos acima, os quais marcam o início do samba, trazem expressões, que situam o 
espectador no enredo mostrando que ser canhoto é algo único, fato que faz gerar discriminação 
e julgamento. 
 
Fui sempre a mão... Que amparava a outra! 
Símbolo profano e maldito 
Tantos foram proibidos  
De traçar por essas linhas 
 
 
Ser a mão renegada na hora dos afazeres, virar referência de coisas ruins e profanas fez com 
que a utilização da mão esquerda chegasse ao nível de proibição bloqueando e discriminado 
aqueles que naturalmente seguiam este caminho e jeito único de ser. Foram tantas as formas 
de se conter quem utilizava as habilidades do lado esquerdo, e dessa forma os ditos pecadores 
eram torturados, mutilados ou queimados em fogueiras, apenas pelo jeito diferente de ser. Fato 
retratado pelos versos a seguir: 
 
No sentido que lhes era natural 
E outras tantas queimaram na fogueira 
Tamanho pecado foi nascer no lado mal 
 
 
Com o passar do tempo e a evolução da humanidade, canhotos passaram a ser mais bem 
aceitos na sociedade. E o refrão do meio do samba vem para exemplificar com lirismo e poesia 
as artimanhas que um canhoto apaixonado executa ao precisar inverter as cordas de seu violão 
para executar a canção perfeita e tocar o coração de sua amada e assim, pedir a sua mão, sim a 
mão esquerda, a mão do anel, onde se carrega aliança de amor eterno de um casal. 
 
 
LÁ VOU EU INVERTER OS ACORDES DO VIOLÃO 
E OFERECER À AMADA UMA SERENATA 
SE TUDO DER CERTO, IREI LHE PEDIR A MÃO 
A MÃO DO ANEL... A MESMA TÃO RENEGADA 

 
 
A segunda parte do samba inicia com os seguintes veros: 
 
 



 

  
Página 9 

 
  

9 Organograma Oficial – Amigos do Samba 

Na escola, um menino... Não consigo me enxergar 
Parece que vivo num mundo invertido 
São detalhes que passam batidos ao olhar 
Mas fazem tanta diferença ao “esquerdino” 
E uma linhagem de gênios 
Que com criatividade sempre superaram as dificuldades 

 
Em poucas palavras os versos retratam as dificuldades que o canhoto passa desde a infância 
afinal viver em um mundo onde ele não se enxerga, pois é um mundo feito para destros o que 
torna algumas tarefas bem complicadas, mas que passam despercebidas aos olhares da maioria. 
Mas essas diferenças são transformadas em força. E com uma inteligência fora do comum, 
canhotos aprendem a transformar dificuldade em genialidade para encantar o mundo. Gênios 
na arte, na música, com o dom de comandar e ensinar. 
 
Deixando seus nomes marcados na história 
Canhoto quando pega na bola 
Tem uma magia singular 
Bota um efeito que nem a física explica 
Constrói sonhos enquanto dribla 
E toda a galera vibra… É teu meu carnaval! 

 
Entrando na parte final do samba, os versos fazem referências a tantos canhotos que deixaram 
seus nomes marcados em nossa história e até hoje são lembrados pelos seus feitos.  
 
Canhoto é bom de bola, diz o ditado.  
 
Bota um efeito que nem a física explica 
Constrói sonhos enquanto dribla 
E toda a galera vibra… É teu meu carnaval 

 
 
Então quando a bola rola para os pés da canhotinha a plateia já espera o melhor, sabe que a 
magia irá acontecer, e esses artistas da bola fazem um verdadeiro carnaval... Cheio de efeitos, 
construindo sonhos e fazendo a galera vibrar e explodir de alegria, tal qual o refrão: 
 
AMIGOS EU VOU GUARDAR NO LADO ESQUERDO 
DENTRO DO PEITO, NO MEU CORAÇÃO 
EU SOU DO SAMBA, SINISTRO COM LOUVOR 
CANTO DE AMOR QUE FAZ VIBRAR DE EMOÇÃO 

 
O refrão que encerra esta obra é uma declaração de amor e respeito a todos os canhotos, 
sinistros, os diferentes para a sociedade. O lado esquerdo como diz a canção é o lado do 
coração e é lá onde guardamos o que temos de melhor. É lá que mora a nossa paixão por essa 
escola, e orgulho e vibração que hoje todos os canhotos trazem pra essa agremiação. 
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ROTEIRO DO DESFILE 

 
Número de elementos de desfile (Número de alas; de carros alegóricos; de tripés e quadripés, incluindo 

os utilizados pela comissão de frente, se houver; de casais de mestre-sala e porta-bandeira; de 
destaques de chão e afins, se houver)* 

Alas – 23 
Alegorias – 03 

Tripés e/ou Quadripés – 01 

Mestre Sala e Porta Bandeira –  01 

 
 

Organização dos elementos de desfile (a setorização é obrigatória; alas obrigatórias devem ser 
devidamente discriminadas)* 

EXEMPLO: 
 

Setor 1 – A perseguição e preconceito ao lado esquerdo. 

 

Comissão de Frente – A mão que recebe 

Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira – Da Costela Esquerda de Adão 

Carro 01 – Ao lado de Deus 

Ala 01 – A rejeição 

Ala 02 – Isso é coisa do Diabo 

Ala 03 – A mão das poções e dos Venenos 

Ala 04 – Feitiço e Bruxaria 

Ala 05 – Queima...Queima! Perseguidores Religiosos 

Carro 02 – A Fogueira da Inquisição 

 

Setor 2 – Da proibição a adaptação: O jeito canhoto de ser 

 

Ala 06 – Proibida Esquerda 

Ala 07 – Os Adoradores do Sol 

Ala 08 – Falam bem, falam mal... Sempre falam de mim 

Ala 09 – Do Alfa ao ômega - Só falando grego para suavizar o termo 

Ala 10 – A mente comanda, mãos e pés obedecem 

Ala 11 ( Bateria ) – A lealdade e confiança dos escoteiros. 

Ala 12 – O mundo invertido. 

Ala 13 – Acordes alterados de um coração apaixonado 

Ala 14 – Escrever, borrar, apagar... A sina de um canhoto 

Tripé 01 – Canhotório 

 

Setor 3 – Genialidade e criatividade para superar as dificuldades 

 

Ala 15 – Criando arte através do pincel 

Ala 16 – Criando sons que embalam nossos corações 

Ala 17 - As engrenagens que comandam o mundo 

Ala 18 – Destreza é a arma para lutar 

Ala 19 – A habilidade está nas mãos 

Ala 20 – A genialidade na ponta dos pés 

Carro 03 - Canhoto de ouro 

 

Setor 3 – Viva o canhoto! 
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Ala 21 - Dia de azar? Mês de mal agouro? Vamos juntar tudo e Viva o DIA do Canhoto! 

Ala 22 - Igualdade entre todos 

Ala 23 - A mão da aliança leva ao coração 

 

 

 

 
Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: Leandro Kfé e Rodrigo Nunes 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente – A mão que 

recebe 

 
A comissão de frente traz em sua fantasia, o fato de que a 
Bíblia Sagrada faz exaltações à mão direita, como sendo 
aquela que sabe dar, e a esquerda sendo a que recebe de 
Deus o sopro da vida. Esse momento foi retratado por 
Michelangelo (pintor canhoto) no teto da Capela Sistina, onde 
dentre as nove cenas do Gênesis, A Criação de Adão é a mais 
famosa, tendo uma representatividade icônica igualada 
somente pela Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Um símbolo 
da influência desse painel do afresco é o detalhe do encontro 
das mãos de Deus e Adão, reproduzido nas fantasias dos 
componentes da comissão. 

 
Casal de Mestre Sala e Porta 

Bandeira – Da Costela Esquerda 

de Adão 

 
O Casal da escola apresenta em seu Bailar e fantasias Adão e 
EVA. No antigo testamento bíblico, Eva foi criada a partir da 
costela esquerda de adão, fato esse que fez com que muitos 
relacionassem o lado esquerdo com o pecado e a tentação. 

 
Carro 01 – Ao lado de Deus Enquanto a Direita de Deus é destinada aos Favoritos 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Do meu lado ficavam os não seguidores, malditos. ( E porá as 
ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. 
Mateus 25:33 ) 

Ala 01 – A rejeição Esta ala traz outra analogia em relação a como o lado 
esquerdo era visto como o lado renegado. A fantasia 
apresenta a crucificação de cristo, que morreu como oferta 
pelo pecado, na cruz central que ficou conhecida como 
Redenção, ao seu lado direito, um ladrão morria arrependido 
de seus pecados, A Aceitação. Enquanto à esquerda de sua 
posição outro morria renegando-o. A Rejeição. 
 
 

 
Ala 02 – Isso é coisa do Diabo Esta fantasia e a representação do Tinhoso, diabo, coisa ruim. 

Já que no século XVII difundiu-se a ideia de que o Diabo 
batizava seus seguidores com a mão esquerda. Na época 
medieval, o diabo sempre era representado com a mão 
esquerda estendida. E em vários povos o lado esquerdo era 
relacionado a demônios ou a coisas ruins.  Na Nova Zelândia, 
por exemplo, ocorria a associação do lado esquerdo a 
demônios. Os Muçulmanos acreditam que Alá fala às pessoas 
na orelha direita, e o diabo na esquerda. Dentre tantos outros 
fatos. 

 
Ala 03 – A mão das poções e dos 

Venenos 

Esta ala mostra que as feiticeiras Africanas davam um caráter 
benéfico à mão direita, e maléfico à esquerda, dessa forma 
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enquanto usavam sua mão direita para manipular ervas 
amuletos e apetrechos usados em rituais sagrados, a mão 
esquerda era dedicada a preparação de poções, venenos e 
feitiços maléficos. 

Ala 04 – Feitiço e Bruxaria Nossa ala de baianas traz a magia e bruxaria para representar 
o fato de que, os antigos gregos e romanos consideravam o 
lado esquerdo como um lado inferior e símbolo do profano, e 
por isso naqueles tempos, o uso da mão esquerda era 
associado com feitiçarias e bruxarias. 

 
Ala 05 – Queima...Queima! 

Perseguidores Religiosos 

Na Idade Média, a Inquisição queimará os canhotos, como 
praticantes de bruxarias, mensageiros da morte e enviados do 
Diabo. 

 
Carro 02 – A Fogueira da 

Inquisição 

Através da perseguição da igreja católica, muitos foram mortos 
ou decepados. O segundo carro mostra que a imagem do mal 
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sendo associada ao canhoto, sempre esteve presente nos 
manuais católicos, o diabo era representado com a mão 
esquerda estendida. Sendo assim, não era por menos que a 
prática de queimar canhotos nas madeiras era comum na 
inquisição – para eles se você praticou uma obra usando a 
mão esquerda, com certeza era um feiticeiro. 

Ala 06 – Proibida Esquerda A ala 06 traz a proibição e a rejeição a mão esquerda. Na 
Idade Média a mão esquerda passa a ser relacionada com a 
sujeira, pois era utilizada para hábitos de higiene, enquanto a 
direita era usada para se cumprimentar, comer ou pentear-se. 
Outro fato retratado por essa ala é em relação ao Alcorão, 
onde se fala que aqueles que carregam o livro na mão 
esquerda no dia do Juízo Final são as pessoas que não foram 
bem-aventuradas. 
 
 
 

 
Ala 07 – Os Adoradores do Sol A ala 07 traz o brilho do sol, que no hemisfério norte parece se 

mover no sentido horário, para a direita. Desta forma, muitos 
tinham preferência por esse lado e seguiam essa direção. Os 
budistas fazem suas caminhadas para meditar; Os peregrinos 
que vão a Meca rezar para Alá circundam da estluertici para a 
direita a Ka’aba, a construção onde está a pedra sagrada dos 
seguidores de Maomé. Os muçulmanos, aliás, chegam a ponto 
de afirmar que Deus tem duas mãos direitas. 

 
Ala 08 – Falam bem, falam mal... 

Sempre falam de mim 

A ala 08 traz uma sopa de letrinhas, para mostrar que através 
de vários idiomas o lado esquerdo era e é um lado mal “falado” 
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Canhoto é suspeito e ameaçador, desajeitado, maldito dentre 
outras coisas é como me traduzem. 

Ala 09 – Do Alfa ao ômega - Só 

falando grego para suavizar o termo 

Esta ala vem mostrar que o idioma grego está ao nosso lado  
pois a definição de canhoto é “arístera”, ou seja “melhor”. 
 
 

 
Ala 10 – A mente comanda, mãos e 

pés obedecem 

A ala 10 mostra toda a conexão entre a mente e o corpo, cada 
um tem o seu jeito de ser e agir. Seu lado mais forte e mais 
fraco. A mente nos comanda e o corpo obedece. 

 
Ala 11 ( Bateria ) – A lealdade e 

confiança dos escoteiros. 

Ala 11, o coração da escola. Nossa bateria vem mostrar que 
entre os escoteiros o cumprimento com a mão esquerda é 
oficial e representa lealdade e confiança. Pois a mão esquerda 
é a mão da defesa, do escudo e proteção e, ao cumprimentar 
o outro com essa mão, você está mostrando sua total 
confiança ao abdicar de qualquer tipo defesa. 

 
Ala 12 – O mundo invertido. Ser canhoto é fazer um esforço a mais para coisas tão banais 
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do cotidiano que, na verdade, não deveriam exigir esforço 
algum. Saca-rolhas, torneiras, maçanetas – tudo o que gira, 
gira para a direita na ditadura dos destros. Para os canhotos, 
de duas, uma: ou vivem um eterno jogo de desmunhecar ou 
aprendem a lidar com as coisas usando a mão direita. 

Ala 13 – Acordes alterados de um 

coração apaixonado 

Dificuldades todo o canhoto enfrenta. Imagina então um 
apaixonado, que quer se declarar para sua amada. Somente 
invertendo as cordas do violão pra conseguir entoar a canção 
perfeita que irá tocar o coração de quem ele ama. 

 
Ala 14 – Escrever, borrar, 

apagar... A sina de um canhoto 

Para muitos, escrever com a “mão errada” era desde cedo 
sinal de insubordinação grave até prova de dificuldades de 
aprendizado. Já para os canhotos, a grande tarefa sempre foi 
se superar: Escreve e ao mesmo tempo apaga ou borra o 
texto. Qual canhoto nunca assou por isso? 

 
Tripé 01 – Canhotório Fazendo uma referência ao desenho “os Simpson” o tripé da 

escola apresenta o Canhotório, loja administrada pelo 
personagem Ned Flanders, onde ele vendia produtos para 
canhotos como tesouras, facas, abridores de lata, dentre 
outros. Nossa sociedade também tem evoluído nesse sentido, 
e muitos produtos específicos para canhotos são criados e 
vendidos atualmente. O mundo assim nem fica tão invertido! 

 
Ala 15 – Criando arte através do 

pincel 

Gênios criaram artes com o pincel e nos encantam. 
Michelangelo, Picasso e Leonardo Da Vinci são exemplos de 
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canhotos que nos brindaram com tanta genialidade. 

Ala 16 – Criando sons que 

embalam nossos corações 

Toca o nosso coração o som que está no ar, com maestria. Ao 
som de Mozart, Beethoven, criavam com tanta maestria o som 
que até hoje nos contagia. 

 
Ala 17 - As engrenagens que 

comandam o mundo 

A ala 17 traz as engrenagens com o dom de comandar, com o 
dom de criar. São tantos nomes que fica até difícil listar. De 
Alexandre, o Grande, conquistador a Barack Obama. De Albert 
Einstein a Benjamim Franklin ou Bill Gates. O mundo com 
certeza deve muito aos canhotos! 
 
 

 
Ala 18 – Destreza é a arma para 

lutar 

No boxe e nas lutas todo adversário já ficava temeroso ao 
enfrentar um canhoto e seu cruzado de esquerda. Os Punhos 
de ouro! 

 
Ala 19 – A habilidade está nas 

mãos 

Canhotos aprenderam a fazer da diferença uma arma, um algo 
a mais. Ser um canhoto nos esportes com as mãos é sinal de 
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habilidade e de que algo diferente ou inesperado sempre irá 
surgir. 

Ala 20 – A genialidade na ponta 

dos pés 

A ala 20 mostra que com a bola nos pés, os canhotos são 
considerados gênios e desfilam habilidade pelos campos de 
todo o mundo.  

 
Carro 03 - Canhoto de ouro Nosso terceiro carro traz uma homenagem aos canhotos da 

bola. São tantos craques que brilham e brilharam em campo. 
Maradona, Messi Rivelino, Rivaldo, Marcelo, Roberto Carlos, 
Zagallo, Tostão, dentre tantos outros e, nessa lista que é um 
verdadeiro tesouro, Gerson carrega até hoje a alcunha de 
“Canhotinha de ouro”. 

 
Ala 21 - Dia de azar? Mês de mal 

agouro? Vamos juntar tudo e Viva o 

DIA do Canhoto! 

Esta ala mostra o preconceito transformando em homenagem. 
Adivinhe qual é o dia do canhoto? Dia 13 de agosto. 13 por ser 
o dia considerado por muitos de azar e agosto por ser o mês 
considerado de mal agouro. 

 
Ala 22 - Igualdade entre todos O equilíbrio sempre é preciso. Seja você destro ou canhoto 
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não importa. O importante é saber que somos todos iguais e o 
respeito deve prevalecer sempre; 

Ala 23 - A mão da aliança leva ao 

coração 

Fechando o desfile, a ala 23 traz a aliança de casamento. 
Símbolo do amor maior entre um casal. O costume de usar a 
aliança de casamento na mão esquerda surgiu na Grécia 
antiga, e virou mania entre os romanos. Tudo porque 
acreditava-se que uma veia do dedo anelar esquerdo ia direto 
no coração – dado esse que a anatomia atual desmitificou. Era 
a vena amoris (“veia do amor” em latim). 
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Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

Amigos do samba é uma escola com experiência no carnaval virtual, que depois de 

várias adversidades vem aos poucos traçando o caminho de volta aos trilhos. Com 

alegria e irreverência nossa escola sempre que entra na avenida carrega apenas um 

objetivo: Brincar de Carnaval virtual! 

A Amigos é Sinistra 

Leandro Kfé 

O desfile da Amigos do samba levanta a bandeira em homenagem a todos aqueles 

que têm no lado esquerdo o seu maior potencial. Canhotos, Sinistros tantos nomes 

para se chamar e uma pergunta no ar: Será que é errado ser de esquerda? Ser do 

povo da mão esquerda... De onde será que veio tanto julgamento e perseguição. A 

Amigos do samba faz uma homenagem a todos que pertencem a essa classe e neste 

carnaval A Amigos é canhota e muito sinistra! 

 

Tudo que estiver em asterisco É OBRIGATÓRIO. Seu não preenchimento 
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2017. 
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