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Tema-Enredo (Título do enredo e subtítulos se houverem)* 

Voa Canarinho, Voa! 

 

 

Carnavalesco* 

Diego Martins 

 
 

Autor(es) do Enredo* 

Marco Maciel 

 
 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Marco Maciel 

 
 

Outras Informações Julgadas Necessárias (fontes de consulta, livros etc)* 

Revista Placar, LP Compacto Júnior (Povo Feliz), YouTube 

 

SINOPSE DO ENREDO 
 

 

Voa canarinho, voa! 
Mostra pra esse povo que és um rei 

Voa canarinho, voa! 

Mostra na LIESV o que eu já sei 
 

Enquanto o versátil Júnior cantava, sambava e jogava, os olhos do mundo estavam voltados para aquela 

nossa Seleção de 82. A euforia e o “pachequismo” tomavam conta do Brasil. O Tetra na Espanha era uma 
certeza, com ou sem ponta. A cada show do futebol-arte, o Canarinho alçava ainda mais o seu vôo.  

 

De repente, apareceu no nosso caminho um italiano. Que estava numa tarde inspirada. E naquela triste 

segunda-feira no Sarriá, um hat-trick silenciou uma nação, causando ferida até hoje não cicatrizada. O 
verde deixou de tomar conta do nosso canto. O amarelo, azul e branco não fizeram o meu povo feliz. 

 

O Canarinho não voou. Acabou covardemente aprisionado, se tornando um preso político, cessando o 
legado daquele time fascinante de Telê. A treva passou a se sobressair no esporte bretão. A corrupção da 

cartolagem abalou nossa reputação boleira. Escândalos truncaram nosso jogo, dando um nó tático no bom 

senso. Obras superfaturadas para a Copa proporcionaram uma profunda crise financeira e elefantes brancos. 

7 a 1 foi pouco! Até que uma operação mandou para a cadeia os cartolas do mal.  
 

Brasil chegou a vez de punir Zé Marias Marins...  

 
Como consequência, o Canarinho preso em 1982 enfim era libertado. Mas tantas décadas recluso fizeram 

com que o então fofo e inofensivo pássaro se revoltasse. A sociedade que lhe foi cruel calou seu cantar, 

modificando seu semblante. Tantos desmandos irritaram a ave, que passou a apresentar uma expressão mais 
enfurecida e imponente. 

 

Chegou a hora de levantar vôo de novo. E ao mesmo tempo, deixar de marcar gol contra. Nascia assim o 

Canarinho Pistola.  
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A zoeira é liberada. O novo mascote carismático conquista a nação. Memes do canário com cara de mau se 

multiplicam. Ele se torna uma celebridade. Graças a ele, nasce uma nova era no futebol brasileiro. 

 
Vassoura e Senhor Waldemar assumem a CBF, respectivamente, como presidente e técnico da Seleção. O 

torcedor não perde tempo e provoca: “O Oswaldo vai comandar pelo telefone”. O irreverente e LGBT 

Margarida desce dos céus para comandar a Comissão de Arbitragem, liberando a vara... opa, o VAR.  
 

Surge um novo Campeonato Brasileiro, com novos clubes substituindo os que já conhecemos.  

 
Do lado paulista, os Bambis duelarão com os Gambás, enquanto suas torcidas bradam que o Guarani da 

Capital não tem mundial. No meio da conversa, desponta um ancião praiano simpatizante das Sardinhas 

ainda vivo, para a surpresa de todos. Entende? 

 
No Maracanã, ninguém cala esse Chororô, enquanto o urubu vive sentindo o Cheirinho. De que adianta o 

respeito voltar e ter estádio? Vice de novo. Qualquer coisa, chama o Advogado que ainda não pagou a Série 

B. 
 

No Aterro do Guaíba, o Mazembaço não cansa de por no DVD. Cinco muito! Pelo menos ninguém de lá 

embarcou no busão Trovão Azul, tampouco sentou na Poltrona 36. A gauchada se prepara para enfrentar os 
mineiros no estádio do 7 a 1: as Marias e as Frangas. 

 

Mas tudo que é bom dura pouco. A derrota da Seleção de Waldemar na Rússia, sob o olhar de um psicopata 

na arquibancada, acarreta o golpe que alija Vassoura do poder. Um coronel assume a CBF. Truculento, 
manda novamente prender nosso amigo Canarinho, ao mesmo tempo em que embarca num tapete voador 

com Aladdin rumo ao Marrocos. O Pistola dá lugar ao Canarinho Belga. A corrupção volta a imperar e o 

hexa se torna um sonho distante. 
 

Seguiremos no aguardo do próximo ciclo. Quem sabe um novo choque de ordem futebolístico não 

proporcionará nova liberdade ao Canarinho Pistola. 

 
Onde quer que ele esteja, com a força da torcida, o povo toma conta do cenário e faz vibrar o nosso 

Canário. 

 
Enaltece o que ele faz! 

 

Voa canarinho, voa! 
Mostra pra esse povo que pra sempre és um rei 

 

Texto e Enredo: Marco Maciel 

Carnavalesco: Diego Martins 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Bruno Pontes e Cuca Peretto 

 

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

Eu lembro a esperança no olhar 

Do samba que embalava multidões 

Atento, o mundo todo a esperar 

No campo, a arte em muitas direções 

O show inspirado e crescente 

Foi calado de repente 

Meu canário aprisionou!  

E a posse de bola agora 

Conduzida por cartolas 

Penaliza o esporte 

Que um dia me orgulhou 

Tem obra em todo o lugar  

Promessa ao povo feliz  

De melhorar o país  

Ficou de pernas pro ar 

No fim, o amargo sentimento de revolta 

Deixa o canário voltar... pistola 

Soltando o VAR, a zoeira é liberada 

Na arquibancada ou na rede, a gastação 

“Gambás” e “bambis” contra o “sem mundial” 

E no "Maraca", o cheirinho de chorão 

"Cinco muito" amor! 

A alegria durou pouco nesse chão 

Viaja o sonho num tapete voador 

E novamente prende o nosso coração 

Canário brasileiro! 

És a alegria pro meu povo, és meu tesouro 

Voando livre na avenida 

"É bom no samba, é bom no couro" 

(Na Madruga…)  

Vim sambar 

É carnaval,  vem ser feliz à toa  

Liberdade... É o meu povo a cantar 

"Voa canarinho, voa" 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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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 – 25 

Alegorias – 4 
Tripés e/ou Quadripés – 3 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 1 

Guardiões de Casal de MS & PB – 0 
Destaques de Chão – 0 

 
 

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

1º SETOR – A COPA DE 82 E A CORRUPÇÃO 

CF - Júnior e a Seleção de 82 cantam "Voa Canarinho" (Tripé 1 – Canarinho Rei)  

Ala 1 – Bota Ponta, Telê!     

Ala 2 – Pacheco  

Ala 3 – Naranjito  

Carro 1 - A Derrota no Sarriá  

Ala 4 - A Prisão do Canarinho 

Ala 5 - Máfia do apito  

Casal 1 – O Campeão de 87  

Ala 6 – Taça das Bolinhas  

Ala 7 - Zé das Medalhas  

Tripé 2 - Obra da Copa Superfaturada  

 

2º SETOR – CANARINHO PISTOLA 

Ala 8 - Prisão dos cartolas  

Carro 2 - Nasce o Canarinho Pistola   

Ala 9 – Vassoura presidente da CBF   

Ala 10 (baianas) – Margarida  

Ala 11 – Geraldinos e Arquibaldos     

Ala 12 (bateria) – Brasil jogando no Brasil  

 

3º SETOR – BRASILEIRÃO ZOEIRO 

Ala 13 – Bambis  

Ala 14 - Gambás  

Ala 15 - Porcus Tristis  

Ala 16 – Sardinhas  

Carro 3 – Bosteros e Gallinas  

Ala 17 – E ninguém cala esse chororô  

Ala 18 - Cheirinho   

Ala 19 - O Respeito Voltou. Ponto  

Ala 20 - Advogado do Fluminense  

Ala 21 - Põe no DVD  

Ala 22 - Poltrona 36  

Ala 23 - Hoje é Dia de Maria  

Ala 24 - Raja Franga  

 

4º SETOR – LIBERDADE AO CANARINHO PISTOLA 
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Carro 4 - Canarinho Belga  

Ala 25 – Tapete voador 

Tripé 3 – A ambulância de Brasília  

Velha Guarda 

 
 
 

Criador(es) dos Desenhos* 

Diego Martins*:  
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente - Júnior e a Seleção de 82 cantam 

"Voa Canarinho" + Tripé 01 – Canarinho Rei 

Diante da euforia com o futebol-arte 

praticado pela Seleção de Telê, 

Júnior gravou o samba “Povo Feliz”, 

que imortalizou o verso “Voa 

canarinho, voa”. A alegria da música 

sintetizava o otimismo do povo 

brasileiro para com aquele escrete 

que jogaria a Copa da Espanha. A 

Comissão apresenta um tripé com um 

canarinho coroado, justificando o 

verso da música “mostra pra esse 

povo que és um rei”. À frente do 

canarinho rei, aparecem os jogadores 

de 1982 todos uniformizados, com 

Júnior puxando a turma cantando 

“Voa Canarinho”.  
Comissão de Frente - Júnior e a Seleção de 82 cantam 

"Voa Canarinho" + Tripé 01 – Canarinho Rei 

Diante da euforia com o futebol-arte 

praticado pela Seleção de Telê, 

Júnior gravou o samba “Povo Feliz”, 

que imortalizou o verso “Voa 

canarinho, voa”. A alegria da música 

sintetizava o otimismo do povo 

brasileiro para com aquele escrete 

que jogaria a Copa da Espanha. A 

Comissão apresenta um tripé com um 

canarinho coroado, justificando o 

verso da música “mostra pra esse 

povo que és um rei”. À frente do 

canarinho rei, aparecem os jogadores 

de 1982 todos uniformizados, com 

Júnior puxando a turma cantando 

“Voa Canarinho”. 

 
Ala 1 – Bota Ponta, Telê! Jô Soares em “Viva o Gordo” 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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marcou época com seu personagem 

Zé da Galera. Num orelhão, ele 

implorava para Telê Santana, que 

supostamente estava do outro lado da 

linha, para que o técnico colocasse 

ponta na Seleção. No esquema de 

Telê, não havia um ponteiro-direito 

de ofício, em tempos em que pontas 

(atacantes que caíam pelos lados) nos 

esquemas táticos ainda eram 

imprescindíveis. Fantasia representa 

Jô Soares travestido do personagem 

no orelhão. 

Ala 2 – Pacheco O torcedor símbolo da Copa 82 foi o 

personagem Pacheco, lançado pela 

Gillette numa campanha publicitária 

de muito sucesso. Tanto que ele 

imortalizou a denominação 

“Pachequismo” para definir aquele 

torcedor cego e ufanista, que só vê 

virtudes no time brasileiro, e nenhum 

nos demais. 

 
Ala 3 – Naranjito A ala representa o simpático mascote 
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do Mundial da Espanha, o Naranjito, 

uma laranjinha sorridente e boleira 

com o uniforme da Fúria espanhola. 

Carro 1 - A Derrota no Sarriá Paolo Rossi, com um “hat-trick” 
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(quando ninguém conhecia esta 

expressão), acabava com o sonho da 

Seleção de 82 no Estádio Sarriá, em 

Barcelona. O centroavante italiano 

fez os três gols da vitória da Squadra 

Azzurra sobre o Brasil por 3x2, que 

nos desclassificou da Copa da 

Espanha. Abre-alas representa um 

estádio de futebol espanhol, com 

italianos em euforia e toda a 

desilusão do torcedor brasileiro. E 

pra despertar polêmica, à la Portela 

2005, apresenta um canarinho sem 

asas, pra lamentar que ele não voou, 

por não ter conseguido conquistar a 

Copa de 82. Além do canarinho 

aleijado, é claro, o Seu Madruga no 

abre-alas não pode faltar... 

Ala 4 - A Prisão do Canarinho A fatídica derrota no Sarriá decretava 

o fim do futebol-arte. E o alegre 

canarinho rei seria aprisionado pela 

corrupção que assolaria ainda mais o 

esporte bretão brasileiro a partir dali, 

a começar pelo escândalo da loteria 

esportiva, que poucos meses depois 

da Copa foi divulgado, com 

resultados de partidas presentes na 

Loteca manipulados de propósito 

para favorecer determinados 

apostadores. Ala representa um 

canarinho preso, com cartões da 

Loteca rasgados. 

 

Ala 5 - Máfia do apito Passaram-se décadas e a corrupção 
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no nosso futebol só aumentava. A 

bola de neve engordou de vez com a 

máfia do apito, em que o árbitro 

Edilson Pereira de Carvalho foi 

desmascarado durante o Brasileirão 

de 2005. O juiz foi acusado de 

participar de um esquema de 

manipulação de resultados em 

partidas que apitava, a fim de 

favorecer apostadores de um site. A 

anulação de 11 partidas apitadas por 

Edilson naquele campeonato foi 

determinante para o Corinthians ser 

campeão, prejudicando o 

Internacional. Ala apresenta um rato 

com um apito e uniforme de árbitro, 

com os bolsos cheios de dinheiro. 

Casal 1 – O Campeão de 87 Afinal, quem foi? Flamengo ou 

Sport? O rubro-negro carioca ganhou 

o Módulo Verde, equivalente à 

primeira divisão, da Copa União 87. 

Já os pernambucanos levantaram o 

Módulo Amarelo, similar à 

segundona, do mesmo torneio. O 

regulamento previa um cruzamento 

entre os vencedores (Sport e 

Flamengo) com os respectivos vices 

(Guarani e Internacional). No 

entanto, a recusa de Inter e Flamengo 

de jogar o quadrangular fez com que 

a CBF homologasse o Sport como o 

verdadeiro campeão brasileiro 

daquele ano, indicando o Leão do 

Recife e o Bugre Campineiro para 

disputarem a Libertadores do ano 

seguinte. Porém, os flamenguistas 

sempre contestam a decisão, 

alegando terem enfrentado os times 

mais fortes, merecendo portanto o 

reconhecimento, enquanto que o 

Sport confrontou com equipes mais 

fracas. Casal representa um Galinho 

(referente a Zico) vermelho e preto e 

um Leão com as mesmas vestimentas 

rubro-negras, adornadas por uma 

taça. 

 

Ala 6 – Taça das Bolinhas A zona de 1987 gerou outra novela 
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que parece nunca ter fim: quem vai 

ficar com a taça das bolinhas? A 

posse definitiva desta se daria à 

equipe que conquistasse primeiro o 

Campeonato Brasileiro por cinco 

vezes. O Flamengo por se intitular o 

verdadeiro campeão de 1987 e julgar 

ter chegado ao penta em 1992? Ou o 

São Paulo ao atingir o feito de fato 

em 2007? O imbróglio é mais um que 

representa o legado das tantas 

trapalhadas da CBF nos tempos do 

Canarinho aprisionado. Ala reproduz 

a tão polêmica taça das bolinhas. 

Ala 7 - Zé das Medalhas José Maria Marin, ex-governador de 

São Paulo na época da ditadura 

militar, foi flagrado roubando uma 

medalha de um jogador durante a 

cerimônia de premiação da Copa São 

Paulo de Futebol Júnior de 2012. 

Poucos dias depois, assumiria a 

presidência da Confederação 

Brasileira de Futebol no lugar de 

Ricardo Teixeira. Ala apresenta um 

cidadão engravatado com medalhas e 

condecorações, trazendo os dizeres 

“Brasil chegou a vez de ouvir Zé 

Maria Marin...”, que parodia o 

samba mangueirense campeão do 

Carnaval em 2019. 

 
Tripé 2 - Obra da Copa Superfaturada A Copa 2014 foi um sucesso, mas a 

farra de desperdício de dinheiro 

público com estádios superfaturados 

deixou um triste legado de crise 

econômica, obras inacabadas e 

elefantes brancos. Tripé apresenta um 

estádio inacabado, abandonado, com 

vias de ruas e obras esburacadas em 

volta. 

 

Ala 8 - Prisão dos cartolas Uma operação em Zurique prendeu 
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vários cartolas envolvidos em 

corrupção na Fifa, entre eles José 

Maria Marin. Após o 7 a 1, desponta 

os cartolas com uniforme de 

presidiário e o 171 estampado na 

roupa na fantasia. 

Carro 2 - Nasce o Canarinho Pistola Já que a zoeira não tem limites, o 

canarinho rei, aprisionado sem dó 

nem piedade depois da Copa de 82, é 

libertado após a operação na Suíça. A 

prisão do canarinho por tanto tempo 

o revoltou, de maneira a sua 

expressão de passarinho fofinho se 

transformar num semblante de 

indignação, num olhar intimidador. 

Assim nasce o Canarinho Pistola, 

cujo carisma conquista as multidões e 

rende milhares de memes na internet. 

Carro apresenta o canarinho pistola 

imponente com o uniforme da 

Seleção, cercado por computadores, 

que proporcionariam os memes e as 

escalações visando mitagens do 

Cartola FC, e de canarinhos fofinhos. 

 
Ala 9 – Vassoura presidente da CBF   Na nova era dos memes e zoeira no 

nosso futebol, o novo presidente da 

CBF não tem como não ser outro: 

Eduardo Moraes, o Vassoura. O 

anúncio dele mesmo como o novo 

mandatário causaria repulsa, com os 

torcedores alegando “O Ricardo 

Teixeira vai comandar pelo telefone”. 

Fantasia representa o dirigente rubro-

negro como o manda-chuva da CBF. 

 

Ala 10 (baianas) – Margarida A comissão de arbitragem da CBF 
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 passa a ser dirigida pelo nosso 

saudoso juiz celestial Margarida, 

ícone LGBT do esporte bretão. O 

saudoso e saltitante Jorge José 

Emiliano dos Santos desce dos céus 

para botar ordem na arbitragem 

brasileira e tomar conta da vara... 

ops, do VAR. A Margarida celestial 

representa a ala das baianas, 

ornamentada por margaridas, apitos e 

monitores de TV. 

Ala 11 – Geraldinos e Arquibaldos As arenas Nutellas padrão FIFA 

abertas para sediar a Copa 2014 

fizeram desaparecer o antigo e 

verdadeiro Maracanã. Pois na era do 

Canarinho Pistola, a velha geral do 

Maraca raiz está de volta, bem como 

o retorno do povão aos estádios. Ala 

é representada por um torcedor 

folclórico no concreto da 

arquibancada geraldina, com um 

radinho de pilha. 

 

Ala 12 (bateria) – Brasil jogando no Brasil Em troca de milhões de dólares, a 

Seleção Brasileira perdeu sua 

identidade com o torcedor brasileiro 

ao passar a sediar seus amistosos no 

exterior, se distanciando do povo. 

Sob a batuta do presidente Vassoura, 

a Seleção volta a jogar no nosso país, 

se reaproximando de sua gente. Ala 

representa o Canarinho Pistola 

fardado na bateria e fincando uma 

bandeira do Brasil num mapa 

brasileiro. 

 
Ala 13 – Bambis Com a nova diretoria da CBF, um 
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novo campeonato desponta. O 

Brasileirão agora será representado 

pelas formas pejorativas dos 

principais clubes do país. O São 

Paulo coloca seus bambis em campo, 

em apelido eternizado por Vampeta. 

Ala é de veados com tons vermelho, 

preto e branco, mandando o 

politicamente correto às favas. 

Ala 14 - Gambás Os corintianos são conhecidos pelos 

seus adversários como gambás, por 

serem alvinegros como o animal, 

além de serem sempre zoados pelo 

Mundial sem Libertadores em 2000 e 

pela derrota para o Tolima. Ala dos 

gambás em preto e branco. 

 
Ala 15 - Porcus Tristis Os palmeirenses até hoje são 
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obrigados a ouvir que o time não tem 

mundial, que são o Guarani da 

Capital e que o time sempre apanha 

no dia de Corpus Christi, sendo 

reconhecida a data como Porcus 

Tristis. Até meados dos anos 80, a 

torcida não gostava dos adversários 

chamarem o time de porco, mascote 

que acabaria sendo adotado 

posteriormente. Ala representa um 

porco com fantasia verde... sem 

mundial e com o escudo do Guarani 

da Capital. 

Ala 16 – Sardinhas O Santos, cujo apelido é Peixe, é 

pejorativamente chamado de 

sardinhas pelos oponentes. Fantasia 

possui o formato de uma caixa de 

sardinha com tons praianos. 

 
Carro 3 – Bosteros e Gallinas Os dois principais times argentinos 

são os maiores adversários dos 

brasileiros na Libertadores, mas até 

Boca Juniors e River Plate entram no 

clima da zoeira e duelarão no Brasil 

com os apelidos pejorativos pelos 

quais são conhecidos. “Las hinchas” 

do Boca são os populares “bosteros”, 

enquanto os simpatizantes do River 

se contentam em ser as “gallinas”. 

Alegoria representa o debochado 
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futebol argentino, num duelo entre os 

cocôs e as galinhas sendo abençoados 

pelo Papa Francisco e por Maradona. 

Ala 17 – E ninguém cala esse chororô Seguimos apresentando os novos 

times da CBF, sob o comando de 

Vassoura. O Botafogo se tornou o 

time do chororô, após uma derrota 

para o Flamengo em que jogadores e 

dirigentes choraram em frente às 

câmeras. Uma paródia da música que 

os botafoguenses cantavam fez 

sucesso: “e ninguém cala esse 

chororô, chora o presidente, chora o 

time todo, chora o torcedor”. 

Fantasia representa um botafoguense 

alvinegro de arlequim... chorando 

como sempre. 

 

Ala 18 - Cheirinho O eterno campeão de 87 passou a 

exalar “cheirinhos” de título após 

iludir sua torcida com uma boa 

impressão inicial no começo dos 

campeonatos, até tropeçar e ficar 

longe das conquistas. Ala apresenta 

um urubu rubro-negro com um bom 

cheirinho, com a fantasia 

ornamentada por um frasco de 

perfume. 

 
Ala 19 - O Respeito Voltou. Ponto O saudoso Eurico Miranda largou 
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esta clássica frase após um 

importante triunfo vascaíno. Mas o 

eterno vice vem de sucessivos 

rebaixamentos no certame nacional, 

ou seja, o respeito das grandes 

equipes formadas na Colina está 

longe de voltar. Fantasia apresenta a 

nau de Vasco da Gama afundada, 

ornamentada por charutos (símbolo 

de Eurico Miranda), a Cruz de Malta, 

medalhas de prata e prêmios de 

segundo lugar estampados. 

Ala 20 - Advogado do Fluminense Até hoje ninguém entende o motivo 

pelo qual o Fluminense, após ganhar 

a Série C em 1999, foi direto para a 

Série A, de onde nunca mais saiu. 

Desde então, a ordem dada para o 

Tricolor das Laranjeiras é que “pague 

a Série B”. Fantasia representa um 

advogado engravatado com as cores 

verde, grená e branco, com os dizeres 

“pague a Série B”. 

 

Ala 21 - Põe no DVD Até hoje o torcedor colorado é zoado 

pela derrota para o desconhecido 

Mazembe, da República Democrática 

do Congo, no Mundial de Clubes da 

FIFA de 2010. Isso sem contar a 

piada do DVD nos jogos com o 

Corinthians, que passou a exclamar 

“põe no DVD” após o então 

presidente do Inter, Fernando 

Carvalho, anunciar que faria um 

disco com os erros de arbitragem 

favoráveis ao Timão. Ala representa 

um saci vermelho envolto por DVDs, 

com o escudo do Mazembe 

estampado. 

 

Ala 22 - Poltrona 36 No ano em que foi rebaixado pela 
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segunda vez, o Grêmio se viu 

envolvido numa polêmica em 2004. 

Na poltrona 36 do ônibus tricolor, 

conhecido como Trovão Azul, os 

zagueiros Capone e Fábio Bilica 

teriam vivido uma experiência 

homossexual. O Grêmio foi 

responsável pela fundação de uma 

das primeiras torcidas gays de que se 

tem notícia: a Coligay. Ala 

representa um ônibus em azul, preto 

e branco, com os dizeres “poltrona 

36”. 

Ala 23 - Hoje é Dia de Maria Os atleticanos chamam os 

cruzeirenses de Marias e Smurfetes. 

Ala possui tons estrelados em azul, 

representada pela versão feminina 

dos Smurfs. 

 

Ala 24 - Raja Franga Já os rivais denominam o Atlético 

como Patético Mineiro. O Galo ainda 

é conhecido como Franga pelos 

adversários. Ala lembra uma galinha 

alvinegra com o símbolo do Raja 

Casablanca, do Marrocos, que impôs 

uma derrota para a equipe no 

Mundial de Clubes FIFA 2013. 

 
Carro 4 - Canarinho Belga A farra dos clubes zoados chega ao 

fim com a derrota para a seleção da 

Bélgica na Copa da Rússia. Os 

memes com o Canarinho Pistola 

perdem o sentido e o golpe de estado 

do Coronel Nunes em Vassoura é 
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deflagrado. Sob os olhares do 

psicopata russo, a verdadeira zona no 

futebol e no país está de volta. 

Alegoria representa o triunfo belga 

sobre o Brasil na Copa de 2018, sob 

os olhares do psicopata russo, tendo o 

canarinho belga como principal 

símbolo, com bandeiras russas 

envoltas. 

Ala 25 – Tapete voador Com a volta da corrupção da CBF, o 

novo presidente da entidade fez das 

suas. Coronel Nunes, mesmo 

combinado com a Conmebol em 

apoiar a candidatura conjunta de 

Estados Unidos, Canadá e México 

para a Copa-2026, trai a entidade sul-

americana ao decretar seu voto em 

Marrocos. Ou seja, a zorra nunca vai 

parar... Ala faz uma alusão à 

Mocidade 2017 e ao Aladdin de 

Marrocos, com o coronel num tapete 

voador. Em abril de 2019, ele 

entregou o cargo para seu sucessor 

Rogério Caboclo, embarcou no tapete 

com Aladdin e nunca mais foi visto. 

 

Tripé 3 – A ambulância de Brasília Com o fim da zoeira no futebol, 

nossos governantes voltaram com o 

descaso, dando de ombros para a 

saúde, a educação e a segurança. A 

ambulância que travou no Estádio 

Mané Garrincha, em Brasília, num 

clássico entre Vasco e Flamengo 

depois da Copa, em 2018, resultou 

numa cena emblemática, com 

jogadores dos dois clubes 

empurrando o carro no meio do 

gramado. O tripé apresenta a 

escultura do Congresso Nacional, 

com uma ambulância travada no 

meio, banhada por um mar de lama. 
 

Velha Guarda  
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Nome Completo da Escola* 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Chavesmaníaco Unidos do Madruga 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

Diego Martins 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Antônio Carlos 
Demais Membros Internos da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual e respectivo cargo 

na escola, se houver)* 

Não tem 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Bruno Pontes e Cuca Peretto 
Data de Fundação da Escola* 

1º de outubro de 2013 
Cores da Escola* 

Azul-marinho e branco 
Símbolo da Escola* 

A careta do Seu Madruga 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

A Madruguinha desde o Carnaval Virtual de 2014 em seu primeiro desfile vem 

conquistando os amantes da folia na rede com sua irreverência e descontração, mas 

sempre exigindo sambas de qualidade. Com o carnavalesco Diego Martins, a escola 

deu um salto de qualidade e obteve seu primeiro acesso em 2018. 

Voa Canarinho, Voa! 

Marco Maciel 

“Voa Canarinho, Voa” faz uma crítica ao futebol brasileiro atual, relatando os 

escândalos que assolaram o esporte, com uma introdução na derrota na Copa de 

1982 que acabou com o futebol-arte, desencadeando o fim da magia e surgindo 

casos de corrupção a partir dali. O canarinho, eternizado no samba cantado por 

Júnior, é o símbolo dessa derrocada, sendo aprisionado pelos cartolas depois dos 

gols de Paolo Rossi. Com a prisão dos dirigentes, o canarinho é libertado décadas 

depois, mas a revolta com o injusto cárcere o enfurece, se tornando desde então o 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 
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carismático Canarinho Pistola. A zona é liberada na CBF e o novo Campeonato 

Brasileiro passa a ser disputado por versões zoeiras de nossos clubes, para 

desespero dos paladinos do politicamente correto.  

 

 

 

 

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

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

2019. 


