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SINOPSE 
 
Justificativa: 
 
“Se tornou aparentemente óbvio que nossa tecnologia excedeu nossa humanidade”.  
Albert Einstein 
 
Minha avó sempre foi de contar boas histórias, mas em uma delas fiquei muito reflexivo. Falava 
ela sobre as diferenças que via entre as gerações de hoje em dia e a da época dela, e o quanto 
as coisas mudaram.  
 
Muitas coisas boas surgiram, ela dizia, mas a sensação real era de que o tempo corria de forma 
mais lenta, onde as relações humanas tinham mais valor e não éramos substituídos pela 
modernidade oferecida pela tecnologia da internet.  
 
Ah… A Internet! Algo que chegou sorrateiramente facilitando a vida de todos com suas páginas, 
sites, aplicativos que invadiram pouco a pouco o nosso cotidiano sem percebermos.  Hoje em 
dia, dizia ela, essa geração que chamam de Z, não consegue imaginar a hipótese de levarem a 
vida de forma desconectada, fora de um ambiente virtual, afinal, é fácil fazer de tudo através da 
grande rede, poupa-se tempo que não se tem, ou que dizemos não ter, tempo esse que passam 
conectados em grande parte de seu dia a dia, seja através de PCs, celulares ou tablets, 
parecendo verdadeiros zumbis virtuais reféns de uma tecnologia que nos faz aos poucos 
esquecer o prazer do que é viver, como era no tempo dela, da geração “Zen”. 

 

Sinopse:  

 

Setor 01 - A Conexão 
 
Em uma Manhã qualquer… 
 
Procurando Rede…  
Rede LIESV - Carnaval Virtual 2018 encontrada. 
Conectado em LIESV - Carnaval Virtual 2018. 
 
Conectada lá vai a criança,  
Pronta para mais um dia de diversão  
Seu vasto “mundo virtual” já está preparado  
Com uma liberdade atrativa que prende a sua mente.  
E assim, seja entretida nas ondas da ilusão 
Viajando entre um clique e outro,  
Plugada no aplicativo da moda 
Ou louca para passar de fase em mais um game. 
Torna-se desinteressadas pelas coisas reais. 
Não respira o ar puro quando as pipas bailam no ar 
Nem se suja de lama, quando a bola começa a rolar 
Uma geração diferente…  
Mais narcisista e menos participativa  
Que cresce optando, por uma vida “plugada”  
E não consegue ver que, do “lado de fora”  
Existe um vasto mundo 
Que precisa ser explorado, vivido e conquistado. 
Um mundo de Artes, esportes e Danças 
Da "amarelinha", "esconde-esconde", 
Da ladeira descida através do carrinho de rolimã 
Do xadrez ou do violão 
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Do livro e a bela história que desperta a imaginação 

 

Setor 02 - A Hipnose 
 

 

É assim, que hipnotizadas, chegam a adolescência  
Perdendo a vontade de estudar e aprender 
Livros, bibliotecas… Não querem mais 
É só clicar e pesquisar, a resposta logo vem 
E muito fácil meu bem 
A geração é silenciosa, afinal 
Vive ao som dos fones de ouvido 
Escutam pouco e falam menos ainda 
Nesse egocentrismo, que os fazem pensar... 
Somente em si, na maioria das vezes. 
Com isso, muita coisa vai ficando para trás 
E a conversa entre com amigos e familiares,  
Sem intermediação das telas hoje quase não existe mais  
O que era diversão virou vício, uma dependência. 
“Só mais cinco minutinhos” 
Que fazem a fase ser conquistada e o sono ser perdido 
Nas redes sociais, onde se “faz tudo por uma curtida” 
Surgem as novas amizades 
Um milhão de amigos e ninguém para sair, socializar 
Diversos seguidores, mas ninguém pra escutar 
O retrato de uma vida se torna mais feliz através de filtros 
É on-line que se buscam as afinidades, e gostos 
E Até mesmo o amor… 
Satisfação aos pais, não mais 
Os atalhos para uma conquista o aplicativo faz 
Na maior “curtição” em busca do amor 
 
Setor 03 - A Dependência 

 

E quanto mais velhos ficamos 
Parece que mais prisioneiros nos tornamos. 
o relógio parece correr, tudo precisa ser feito com agilidade 
O toque que ouço deve ser o celular 
Ele tem o dom de nos libertar e também nos privar 
Desligado, nos preocupa. Afinal como posso te monitorar 
A emoção da vida vem de cada vibração 
Zap.. Mensagem que vai daqui 
Zap… Outra mensagem já chega de lá 
Será do chefe, do trabalho, do amor ou do “contato”? 
Ah… É só mais um Bom dia no grupo da família 
Que a muito tempo não se vê no dia-a-dia 
Ah, chegou também um vídeo engraçado 
Novamente compartilhado, nos grupos dos amigos 
Onde estará aquele momento de jogar conversa fora 
Dentro de um bar, com a rapaziada ou entre a mulherada 
Tomando aquela gelada. 
Em casa é assim:  
A fome bateu, chama que a comida vem até você 
Sair para quê? Nem um cineminha curto mais 
A pipoca já saiu do micro-ondas,  
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e já me conectei ao provedor 
Senta aqui na poltrona, ao meu lado 
Que é mais confortável, meu amor! 
 
Setor 04 - Entrando na moda 
 
Postar virou febre  
E muita gente tenta entrar na moda 
Uma frase de efeito e pronto… A demonstração de tristeza 
Um “emoticon” feliz e a felicidade volta a reinar 
O sentimento real, fica até difícil de imaginar 
A quem viva mais na sua e só fica a espiar 
Outros tornam o debate na rede mais quente 
Ah, essa grande rede  
Onde de tudo se vê e fala 
Surgem grandes e pequenos motivos 
Que alimentam protestos ou reclamações 
Neste mundo, tanta coisa é publicada 
Se é verdade ou não isso parece não importar 
O que importa é “Quantas curtidas irá retornar” 
E Graças a “falsa sensação de segurança no anonimato” 
Muitos acreditam que tudo pode e é permitido 
E seguindo a lei:  “se está na internet é verdade” 
Muitos Julgam, discriminam, ofendem 
Sem olhar o porquê e a quem 
Guiados por aqueles que neste mundo são considerados deuses 
Se eu digo, não tão nem aí, mas se eles falam é Lei 
Tubos de informação em cima da população 
 
Setor 05 - A Libertação 
 
Chegou a hora de mudar e acordar 
Vamos girar a chave do tempo e imaginar 
Nosso mundo do lado de fora dessa caixinha virtual 
Vamos para rua ver o sol nascer 
Mesmo sabendo que as rosas não falam 
Deixe-me sentir seu aroma 
Quero dar bom dia a vizinhança  
E perder a hora ao prosear 
Checar as cartas e os postais e se atualizar nas páginas do jornal 
Se a chuva cair eu danço, pois dela quero me banhar 
Hoje o desfile é virtual 
Mas pedimos licença para tudo desplugar  
E ir para rua, atrás dos blocos e cortejos 
Do samba e da batucada 
E daquele belo requebrado da linda mulata 
Quero perder noção do tempo e curtir 
Sem tecnologia para me controlar 
Parar na praça com velhos amigos 
Papear, jogar brincar 
Deixar o sol cair e ver o mais belo brilho do Luar 
A vida é para ser vivida e temos que aprender 
A tecnologia está aí para nos ajudar 
Mas jamais poderemos esquecer 
O lado puro e mais belo 
O romantismo do que é viver 
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Autoria do Samba-Enredo* 

 

Marco Maciel 

 

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

Oh que saudade dos tempos 
Em que empinava pipa e jogava bola 
Das histórias que vovó sempre contava 
Singelos relicários de outrora 
Hoje em dia 
Com um simplório clique de botão 
Conectada, essa nova geração 
On-line tem o mundo na palma da mão 
Se ontem era pique-esconde 
Agora é o tal de “zap” 
No lugar do pião e amarelinha 
A galera está pedindo “like” 
 
Olha o biquinho na “selfie” 
Fazendo um “post” ganhar fã 
Geração alienada, não quer nada com nada } Refrão 
Como será o amanhã? 
 
Reféns da liberdade 
Prisioneiros de um celular 
O amor de verdade 
No grupo vai visualizar 
Redes sociais viraram tribunais 
Ódio em busca de “RT” 
“Fake News” em prol de ofender 
Quando que nós vamos aprender? 
Quero por um momento tudo desplugar 
Respirar... Ar puro e aproveitar a vida 
Requebra mulata na batucada 
Nessa noite enluarada 
 
Vem curtir, compartilhar 
Um joinha que a Amigos já está no ar  } Refrão 
O nosso “APP” é ser feliz 
Sem nunca perder a raiz 
 
 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

 

O samba de enredo do GRESV. Amigos do Samba, para este carnaval 2018, em sua 
letra e melodia, perfaz-se em uma estrutura jocosa, leve e sem amarras, contemplando, 
perfeitamente, a proposta de enredo de alerta para o vício e dependência do mundo 
virtual, em detrimento dos valores reais de amizade, valorizar os momentos presentes e 
o mundo natural que nos cerca. Apresenta uma melodia cadenciada, vibrante, valente, 
de acordo com o estilo de desfile que a escola quer imprimir em sua passagem, bem 
como o ritmo musical, que embala, até mesmo de forma engraçada os diversos 
aspectos, tão conhecidos atualmente, expressões de internet, joinhas, curtir, 
compartilhar, levando a uma reflexão sobre a forma como encaramos o cotidiano. A 
letra do samba, de poesia ímpar, retrata a proposta da agremiação: uma composição 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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moderna, com refrãos fortes e melodia percussiva, assim como os toques e batidas dos 
tambores e demais instrumentos utilizados nos rituais sincréticos. Ideia vencedora, visto 
que lograra êxito, diante do hino da agremiação para este carnaval, uma vez que alia o 
balanço de uma composição moderna, que mantém toda a essência de um samba-
enredo, com a letra, que, ao mesmo tempo diverte, educa e informa. Apresenta as 
mensagens propostas de maneira clara, concisa e objetiva, destacando as passagens 
entre os diversos setores do enredo. Assim, o samba alterna momentos de pura poesia 
com um toque de diversão, alegria e animação. 
 
A obra da agremiação apresenta um caráter subjetivo, ainda que se atenha ao 
desenvolvimento cronológico do desfile, mas fornece uma leitura mais poética, através 
do lirismo presente nos momentos escolhidos para ilustrar esse alerta sobre adequar-se 
aos novos meios tecnológicos, sem esquecer dos valores essenciais, inerentes à 
condição humana. 
 
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. 
 
Assim, o samba, em sua primeira parte apresenta a saudade dos tempos passados, em 
que tudo era mais simples e sincero, ao passo que apresenta todo atual panorama 
tecnológico, no qual estamos vivendo. É a conexão, aliada à dependência excessiva do 
mundo virtual. 
 
O refrão de meio apresenta os modismos dessa geração, que faz tudo para aparecer, e 
questiona, como será esse futuro, sem cultura, educação e conhecimento. O que se 
pode esperar dessa geração. 
 
A segunda parte retrata toda a dependência a que estamos submetidos, nesse mundo 
virtual, seja nas redes sociais, as mentiras de “fake news” e todo o vício, que acaba por 
resultar em condutas negativas. Esta segunda parte vai ganhando força até conclamar 
pela real revalorização de saber aproveitar a simplicidade da vida, de uma forma 
crescente e alegre preparando o clímax previsto pelo samba. 
 
O refrão que encerra e inicia cada passagem do samba não permite solução de 
continuidade, tornando-o redondo. É a síntese de toda o enredo, saber utilizar os 
benefícios da tecnologia, sem perder a essência de ser humano, dos valores humanos 
e sentimentos. 
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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 – 19 

Alegorias – 03 

Tripés e/ou Quadripés – 02 
Mestre Sala e Porta Bandeira – 01 

 
 

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

 
Comissão de Frente (Velha Guarda e Crianças ) - Saudade daqueles velhos tempos 
  
1º Casal de Mestre-Sala e Porta Bandeira - A Conexão 
 
Ala 01 Baianas - Carregando 
  
Carro 01 - Conectados 
  
Ala 02 A tristeza de quem ficou para trás 
Ala 03 A hipnose de um mundo virtual 
Ala 04 Narcisismo  
Ala 05 Zumbis virtuais 
  
Tripé 01 - A busca em um mundo desconhecido 
  
Ala 06 Fazendo da vida um livro aberto 
Ala 07 O Filtro da felicidade 
Ala 08 Deu match: A conexão em busca do amor 
Ala 09 Tudo por um zap 
  
Carro 02 – Os Prisioneiros da Grande Rede 
  
Ala 10 A comida já está a caminho 
Ala 11 Eu, você e uma série de sucesso 
Ala 12   Bateria: Eu sou a cara da Felicidade 
Ala 13 Tribunal de Júri Virtual - Os donos da verdade 
Ala 14 Se está na internet, é verdade? 
  
Tripé 02 - INTERNET - UMA TERRA SEM LEI? 
  
Ala 15 A chave da Libertação 
Ala 16 O raiar do sol 
Ala 17 A simplicidade de um postal 
Ala 18 O carnaval de rua 
Ala 19 O brilho do luar 
  
Carro 03 - "Curtir" a vida, "Compartilhar" e resgatar o romantismo de Viver 
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Criador(es) dos Desenhos* 

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

Comissão de Frente “É bom recordar o que já passou, também vou 
mostrar como estou” (Mocidade Independente 
2000). 
Em um bailar sereno, em que o futuro sente-se 
saudoso de um passado, que só queria enxergar 
o mundo com olhos de quem tem a vida inteira 
pela frente, o advento glorioso da tecnologia, 
permite que se reviva o passado. As brincadeiras 
lúdicas, a companhia dos Amigos, o prazer de 
brincar na rua, correr, sem preocupações inspiram 
quem hoje vive esse mundo tecnológico a 
resgatar todos aqueles valores de amor, de vida, 
de amizade. A velha guarda, com toda sua 
sabedoria acompanham as crianças e viajam em 
uma lembrança gostosa de um tempo 
maravilhoso, nossa Comissão de Frente é um 
retrato virtual, tridimensional, real da essência 
verdadeira da vida. 
 

 

1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Navegar por redes sociais, bits, bytes, sistemas, 
conexões, interações é o panorama atual, em que as 
crianças crescem, já nascem conectadas a esse 
mundo virtual. O que por um lado aproxima, afasta do 
universo lúdico e sincero das brincadeiras infantis, 
vivendo apenas em um bailar de dados, games, 
informações, chats, mensagens. Assim 
como  interação e sintonia de nosso casal, em que, 
em um bailar firme e seguro, conectam-se, 
transferindo os passos de dança, marcando a 
presença da escola neste Carnaval Virtual. 
  

Ala 01 - Baianas Cada giro das matriarcas do samba, é o carregar de 
informações, que são prestadas pela internet. A 
facilidade de acesso a essa ferramenta, afasta de 
valores essenciais e básicos à condição de ser 
humano: relacionar-se e interagir, realmente, lendo, 
brincando, participando do desenvolvimento da vida. 
Nossas mães, com todo zelo de mães de samba, 
rodopiam lembrando que as mais importantes 
informações a serem carregadas são o amor e a 
educação. 

 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Carro 01 - Conectados A conexão mais importante é a vida e seus valores 
reais. A tecnologia está presente para ajudar, auxiliar, 
deixar a vida mais fácil, mas não para limitá-la a uma 
simples tela. Fazer Amigos, em lugares até mesmo 
distantes, sempre! Todavia, nunca esquecer do lúdico, 
dos valores humanos e das emoções, que devem 
permear todo o íntimo de uma criança para construir 
um adulto educado, consciente, mas interativo e 
socializado nesse mundo virtual e real. 

 
Ala 02 - A tristeza de quem ficou para 

trás 
Todo o encanto que esse novo mundo conectado, 
virtual, tecnológico fascina, termina por fazer 
esquecer as brincadeiras próprias de cada idade. 
Que eram responsáveis por moldar o caráter, 
desenvolver habilidades, estimular as atividades 
físicas. Então, pobre do ursinho que ficou jogado 
no canto, trocado por mascotes virtuais. Triste a 
pipa, que ficou jogada no canto, rasgada, 
desprezada, trocada por games de fases 
intermináveis...  
Ê saudade... 
 

 
Ala 03 - A hipnose de um mundo virtual 

 
O fascínio pelo conteúdo virtual que smartphones, 



 

  
Página 13 

 
  

13 Organograma Oficial – Amigos do Samba 

 

computadores transmitem hipnotiza os jovens, 
fazendo esquecer de apreciar o convívio com a 
família, a boa e necessária conversa com os pais, 
a socialização com os amigos. 
Nada mais importa, a não ser os olhos 
arregalados, grudados em um mundo virtual e frio, 
preso em uma tela.  
 

Ala 04 - Narcisismo “Sou a cara da riqueza, tiro foto de mim mesmo, 
eu só quero aparecer”. (União da Ilha 2015). 
Se vale tudo por uma curtida, vamos esquecer o 
mundo que nos rodeia, os momentos marcantes, 
fatos que só acontecem naqueles raros 
momentos. O que vale são fotos minhas, a 
mesma face, a cada minuto, em uma realidade 
cada vez mais vazia, sem conteúdo, nas quais, 
cada selfie, é o espelho que reflete essa cultura 
narcisista, individualista de apenas aparência. 

 
Ala 05 - Zumbis virtuais A dependência da telinha é cada vez mais intensa. 

Formando verdadeiros zumbis virtuais, que só pensam 
em jogar games, passar de fases intermináveis, a 
qualquer custo, esquecendo-se de ler, estudar, 
brincar, dormir, viver. O vício domina a mente, 
formando zumbis alienados, sem percepção do mundo 
atual, com cultura unicamente virtual. 

 
Tripé 01 - A busca em um mundo 

desconhecido 
Neste vasto mundo virtual, todos estão sempre em 



 

  
Página 14 

 
  

14 Organograma Oficial – Amigos do Samba 

 

busca de algo. Somos verdadeiros pesquisadores do 
desconhecido e descobridores de novidades. 
Buscar, conhecer, localizar, entender, assim caminha 
a humanidade nessa loucura incessante pelo novo e 
pelo desconhecido. 

Ala 06 - Fazendo da vida um livro aberto Se “cada postagem é um flash”, vamos abrir o 
coração e postar tudo, sem reservas. O que vale 
é postar cada vez mais, um número incontável de 
fotos, para mostrar ao mundo que somos felizes. 
E será que realmente somos? Ou é tudo apenas 
uma ilusão, filtrada, para mostrar aos “outros”, 
para que ganhemos curtidas infinitas? 

E a realidade? É tão perfeita quanto as 
postagens? 
 

 
Ala 07 - O Filtro da felicidade Para ilustrar uma vida perfeita, feliz, sem nenhum 

problema, como uma justificativa para os outros, 
usemos filtros. 
Mascaremos a realidade, afinal, o que vale são as 
curtidas e para receber cada vez mais, vale tudo. 
Colocar cores, efeitos, vamos em frente… 
Devemos satisfação diária a quem nos 
acompanha e por isso, temos a obrigação de 
apresentar uma vida, filtrada, multicolorida, 
perfeita. Será mesmo que precisa disso tudo? 
 

 
Ala 08 - Deu match: A conexão em 

busca do amor 
É tanta praticidade ao alcance das mãos, que 
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nem há mais clima para romantismo, conquista ou 
paquera. Tudo se resolve rápido com um perfil em 
aplicativos, em redes sociais - estes são os novos 
cupidos. Deu match? Pronto! Eis o “par perfeito”, 
que tanto se procurava. Será mesmo? Não há 
mais necessidade de conversar, conhecer, curtir 
momentos juntos. Tudo se resolve em um 
aplicativo. 
E se enjoou, para que tentar? O aplicativo arruma 
logo outro par! A rapidez da transmissão de 
dados, acaba se confundindo com a rapidez do 
amor... 
 

Ala 09 - Tudo por um zap A dependência por uma mensagem, um “zap”, uma 
postagem, uma curtida prende tanto a atenção apenas 
para o minúsculo e reduzindo mundo de uma telinha. 
Fecha a cabeça apenas para correntes e fofocas, 
esquecendo-se do prazer real de conversar ao vivo, 
raciocinar e ver o mundo com os próprios olhos, e não 
pela opinião formada e manipulada de outros. 

 
Carro 02 - OS PRISIONEIROS DA 

GRANDE REDE 
A dependência de toda essa comunidade virtual, 
seja pelas redes sociais, games, fotos e 
postagens vai se acentuando. 
Tudo começa com o primeiro contato, com o qual 
nos apaixonamos por toda essa novidade, como 
se fosse um bichinho, inofensivo, que cativa e 
apaixona e quando menos se espera já cria 
aquela dependência, um vício doentio, que 
aprisiona e faz com que se viva apenas em 
função desses hábitos ruins. 
Não se consegue se desligar do mundo virtual, 
para aproveitar a vida ao lado de quem se ama e 
os prazeres reais. 
É a escravização pela imagem, a ânsia por cada 
vez mais curtidas e a disputa por quem reúne um 
número maior de seguidores. 
 

 
Ala 10 - A comida já está a caminho Tecnologia é útil, trouxe praticidade, mas levou ao 
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comodismo. É só teclar e solicitar o pedido pedido de 
comida, que entregam em sua casa. Então, não há 
necessidade mais de sair, de se encontrar, seja para 
conversar pessoalmente ou apenas matar a saudade 
de estar junto da pessoa. De novo, basta se voltar 
para o minúsculo e restritivo mundo da telinha, que 
tudo está certo e vazio. 

Ala 11 - Eu, você e uma série de 
sucesso 

Não há mais necessidade de marcar um cinema, e, 
consequentemente, nem precisa mais se encontrar. 
Basta ficar em casa, uma série de sucesso na telinha 
prende mais atenção, seja por modismo, ou como a 
única diversão existente nesse atual mundo virtual. 

 
Ala 12 - Bateria: Eu sou a cara da 

Felicidade 
A fragilidade das relações virtuais se materializa 
com todos os emojis utilizados em conversas e 
postagens. Basta uma carinha triste, para dizer 
que se está com problemas, que, logo, são 
superadas por carinhas de felicidade e aí tudo 
está resolvido, está tudo bem. O que importa, 
afinal, é ser feliz e parecer bem para o mundo. 
Como uma chuva de emojis são os rufares de 
nossa bateria, marcando a presença da escola e 
embalando todo o desfile. 

 
Ala 13 - Tribunal de Júri Virtual - Os 

donos da verdade 
Minha opinião é a que vale! Já está sentenciada e 
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sacramentada! para quê vou me importar com a 
opinião do outro? Seus sentimentos e suas 
convicções? 

Vale o que eu quero, a minha verdade e quem 
não concordar será execrado, humilhado, xingado 
destruído, afinal o egoísmo é o que vale. 
 

Ala 14 - Se está na internet, é verdade? Com a popularização das redes sociais, ganham 
evidências os ditos “influencers”, ou falso gurus, que 
acabam influenciando essa geração, alienada, apenas 
com conhecimento raso, virtual. Aproveitando-se 
dessa ingenuidade, aquelas pessoas terminam por 
receber pagamento para difundir ideias que agradam 
ou favorecem um determinado grupo, que, em sua 
grande maioria, são falsas e/ou mentirosas, as 
chamadas fake news. Aproveitam do alcance das 
postagens, apenas para ganhar dinheiro, sem se 
importar com as consequências, um verdadeiro 
mercado sujo de valores, onde o que vale é receber. 
Tudo tão falso como notas de 3 reais. 

 
Tripé 02 - INTERNET - UMA TERRA SEM 

LEI? 
O mundo virtual aparenta ser um lugar em que o 
anonimato é sempre presente, então não haveria 
porque ter medo. Dessa forma, o que vemos é um 
enorme muro de fogo de ilusão, em que se pensa que 
se pode dizer tudo, sem nenhuma punição. Por detrás 
dessas máscaras de leões, que bravejam por tudo e 
querem impor, de forma ditatorial, seu ponto de vista, 
escondem-se pessoas pacatas, gatinhos, que se 
fazem de inocentes na vida real, achando que serão, 
para sempre, protegidos, pelo anonimato... 

 
Ala 15 - A chave da Libertação “Mais vale a simplicidade a buscar mil novidades 
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e criar complicação” (Imperatriz Leopoldinense 
1995). 
A tecnologia está aí para nos ajudar, não para 
nos aprisionar ou alienar. Mais importante do que 
a última geração de aparelhos, é viver. Assim, 
vamos nos libertar desse aprisionamento virtual e 
contemplar a natureza, o canto dos pássaros: 
dádivas que nos são ofertadas diariamente, sem 
custos.  
 

Ala 16 - O raiar do sol Cada amanhecer é a oportunidade de recomeçar; 
de dar um novo rumo à vida. 
São esses momentos únicos que inspiram a 
manter viva a esperança na continuação da 
missão de ser humano: de se importar com o 
próximo, de uma forma próximo e real. Não 
apenas virtual. Mais vale a realidade do que a 
ilusão de uma caixinha. 
 

 
Ala 17 - A simplicidade de um postal Melhor que correntes, ou mensagens prontas de redes 

de comunicação, é receber uma carta, um cartão 
postal. Justamente, pela simplicidade, mas 
completamente imbuído do sentimento de gostar, de 
querer bem, de se importar e se lembrar de quem é 
amado e especial. Pequenos gestos, reais, mas que 
tocam o coração e inundam de alegria a vida de quem 
é lembrado, por sentir-se amado e querido. 

 
Ala 18 - O carnaval de rua Nosso carnaval é virtual, mas justamente, como 
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somos verdadeiros Amigos do Samba, uma forma de 
não se esquecer de toda alegria, felicidade e paixão 
que nos une em torno da maior festa do planeta. 
Nossos desfiles virtuais celebram essa paixão pelo 
Carnaval, como uma forma de acalmar a ansiedade, 
de lembrar de momentos inesquecíveis e únicos em 
nossas vidas. Trabalhamos com seriedade para 
fazermos o maior espetáculo da tela, aguardando 
ansiosamente pela chegada do Carnaval real, quando 
todos nos reunimos e vamos brincar, pular extravasar, 
na maior festa de explosão da vida. 

Ala 19 - O brilho do luar Nesta noite mágica, em que cantamos com força 
que melhor do que altas tecnologias é curtir, ao 
lado de quem se ama e se gosta, os prazeres 
mais simples da vida. Como o espetáculo, que, 
todas as noites, o brilho do luar nos oferece. 
Quando sentimos que tudo vale a pena se 
estamos felizes e valorizando quem nos ama e se 
importa conosco. 
Viva a vida, a amizade e a Amigos do Samba! 
 

 
Carro03 – "Curtir" a vida, "Compartilhar" e 

resgatar o romantismo de Viver 
Encerramos o desfile com uma mensagem para 
todos: Curta cada minuto da sua vida, cada 
momento. Cada pessoa que tens a seu lado. 
Respire o ar puro, conheça pessoas, saia da 
caixinha virtual e aprecie o que o mundo tem de 
melhor. Sejam coisas simples ou complexas. 
Um piquenique, um lual, uma roda de samba, um 
passeio no shopping ou um futebol com Amigos. 
Compartilhe e viva todos esses momentos, pois 
assim está sempre ativo dentro de você o lado 
romântico do que é viver. 
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Nome Completo da Escola* 

G.R.E.S.V. AMIGOS DO SAMBA 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Leandro Kfé 
Carnavalesco(a)/Comissão Carnavalesca da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Leandro Kfé 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Pingo Sargento 
Demais Membros Internos da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual e respectivo cargo 
na escola, se houver)* 

Júnior Santana (Vice Presidente), Manú Albuquerque (Presidente de Honra), 

Bianca Paixão (Primeira Dama) 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Marco Maciel 
Data de Fundação da Escola* 

25/08/2005 
Cores da Escola* 

Azul, Branco e Dourado 
Símbolo da Escola* 

Três Sambistas 
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 enredo da Amigos do Samba brinca com o atual panorama do mundo virtual e 

canta um alerta: embora a tecnologia seja útil e necessária para o cotidiano, não 

devemos esquecer de valores essenciais à condição de ser humano: sentimentos, 

convivência real com quem se quer bem, leitura, estudo, educação, instrução, amor. 

Levantando essas bandeiras, apresentamos, através do presente, um olhar para 

tudo de bom que o passado ensinou. E, se por um momento foi esquecido, eis o 

momento certo para a formação de um futuro são, com todos juntos, além das 

barreiras virtuais. 

 

 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 
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*Tudo que estiver em asterisco É OBRIGATÓRIO. Seu não preenchimento 

acarretará na perda de 0,1 pontos de acordo com o Regulamento Oficial LIESV 

2018. 


