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Contrariando a crença de que o espe-
táculo de Carnaval só tem tradição 

na Marquês de Sapucaí, cariocas, turis-
tas nacionais e estrangeiros garantiram 
sucesso estrondoso ao Carnaval de rua 
do Rio de Janeiro, arrastando multidões 
pelo centro e ao longo de diversos bair-
ros da Cidade Maravilhosa. 

O resgate cultural e a grande aceitação 
do Carnaval de rua no Rio foram apurados 
através de pesquisa realizada pela Riotur 
em parceria com o Núcleo de Pesquisas 
da ESPM-RJ. O levantamento apontou que 
86% dos turistas entrevistados nos blocos 
gostariam de regressar à cidade. Já entre 
os turistas que estiveram presentes nas 
ruas, 97% tiveram suas expectativas cor-
respondidas ou superadas.

Este ano, 492 blocos de rua desfila-
ram pela cidade, contra 425 no ano pas-
sado. Segundo a Riotur, 5,3 milhões de 
pessoas  brincaram o carnaval de rua ca-
rioca, sendo 1,2 milhão de turistas. Des-
se total, 33% eram estrangeiros. A ren-
da estimada girou em torno de US$ 848 
milhões e a rede hoteleira obteve 87,5% 
de ocupação.

O Cordão do Bola Preta, um dos mais 
antigos do Carnaval fluminense, foi o re-
cordista de público, reunindo mais de 1,8 
milhão de foliões durante sua passagem, 
e contou com as presenças da atriz Le-
andra Leal e da cantora Maria Rita, que 
desfilaram  como porta-estandarte e ma-
drinha do bloco. O Cordão do Bola Preta 
é reconhecido como Patrimônio Cultu-
ral do Povo Carioca. 

Marcas ativadas
O sucesso de aceitação de público nes-

tes eventos de rua é um grande filão para 
a ativação de marcas que se desdobram 
para estarem estampadas em carros ale-
góricos, mangas de camisas, leques e on-
de mais for possível expor suas identi-
dades visuais. 

O Monobloco, que reuniu 500 mil fo-

Blocos de rua aproximam 
marcas e foliões 

liões durante sua passagem pela avenida 
Rio Branco, Cinelândia e Lapa, teve patro-
cínios da Hering, que renovou o contrato 
de exposição por meio de camisetas pelo 
terceiro ano consecutivo, e da operadora 
de telefonia celular TIM, que estampou 
suas cores e logos em carros de som e pe-
ças publicitárias. 

A empresária Maria Clara Ferreira não 
revela os valores captados por patrocínios, 
mas conta que o projeto do Monobloco 
no Carnaval é composto por quatro en-
saios da bateria na Fundição Progresso e 
o desfile na avenida Rio Branco. “O custo 
é alto, pois investimos muito em qualida-
de, segurança e infraestrutura. Nós sem-
pre tivemos a dimensão da responsabili-
dade que é colocar um bloco na rua, que 
envolve cerca de 300 pessoas dentro da 
corda ,entre músicos e técnicos, além do 
grande público”, diz.

Ao longo do ano, por meio da PLAP 
Produções, empresa formada pelos cinco 
idealizadores do Monobloco, C.A. Ferra-
ri, Celso Alvim, Pedro Luís, Mário Mou-
ra e Sidon Silva, que administram o “Mo-

nobloco Show”, realizam em média 120 
shows   em todo o Brasil. 

Alegria e solidariedade 
O Carnaval de rua no Rio de Janeiro 

além de chamar a atenção pela quantida-
de de gente que atrai, também dá exem-
plo de cidadania. Este ano, após a passa-
gem de cada um dos 12 blocos que fazem 
parte da Sebastiana (Associação de Blo-
cos da Zona Sul, Santa Teresa e Centro do 
Rio), entraram em ação 200 profissionais 
treinados pela ONG Doe Seu Lixo. 

Os integrantes são compostos por co-
letores, equipes de triagem, motoristas, 
líderes de operação, coordenadores e ge-
rência operacional, para a ação “Carnaval 
Limpo”, realizada pelo quarto ano conse-
cutivo pela associação. Neste ano, foram 
retiradas das ruas mais de duas toneladas 
de lixo para reciclagem. A ação teve apoio 
da Coca-Cola, do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, da Riotur e do institucio-
nal da Globo Rio. 

“Com essa ação somos pioneiros. Ficá-
vamos muito angustiados com a sujeira 

após a passagem dos blocos”, relatou Rita 
Fernandes, presidente da Sebastiana. Rita 
conta que a Coca-Cola viu total sinergia 
no trabalho de reciclagem proposto pe-
la ação. “Eles dão dinheiro e trouxeram 
um parceiro, que é a ONG Doe seu Lixo, 
a qual tem uma metodologia mais avan-
çada na questão de resíduos sólidos. A 
Coca-Cola entrou com o dinheiro para 
que pudéssemos custear essa ação, que 
não é barata”, ressalta.

Para Rita, alguns fatores corroboram 
para dar maior visibilidade ao carnaval 
de rua carioca. Além do maior interesse 
por parte da mídia e da associação dire-
ta com a marca Rio, lembra que a cidade 
será palco de grandes eventos esportivos 
internacionais. Ela acredita também que 
a maior visibilidade do Carnaval de rua 
trouxe o interesse das empresas de patro-
cinarem e associarem suas marcas à festa. 

Em busca de apoio 
Apesar de terem enfrentando algumas 

dificuldades, como problemas de sinali-
zação, desvio de trânsito, falta de banhei-
ros químicos e pouca atenção por parte 
de patrocinadores e da prefeitura, o nú-
mero de blocos de rua em São Paulo e, 
principalmente, o interesse dos foliões 
paulistanos pela diversão gratuita, cres-
ceram muito este ano. 

De olho neste público, a Skol resolveu 
apoiar financeiramente 45 blocos em São 
Paulo, uma iniciativa inédita da empresa 
na capital paulista. “Já somos referência 
no Carnaval brasileiro, estamos presentes 
nas principais festas do País. Dar esse pas-
so representa estarmos ainda mais próxi-
mos dos consumidores paulistanos”, conta 
Gustavo Castro, gerente de eventos da Skol.

A expectativa é que para 2014 o núme-
ro de blocos aumente, assim como o in-
teresse e apoio por parte do governo mu-
nicipal, colaborando com a limpeza das 
ruas nos locais de concentração e disper-
são dos blocos, além do auxílio e acompa-
nhamento da Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) e da Guarda Municipal 
durante o desfile dos blocos.

A Vila Madalena, na zona Oeste da ca-
pital e a rua Augusta, na região central, fo-
ram os endereços preferidos pela multi-
dão de foliões paulistanos, que curtiram 
ao som de marchinhas, funk e hits do rock. 

“Mamãe eu quero...”
Uma parceria entre a Fundição 

Progresso e a Globo Rio promove, 
desde 2005, o Concurso Nacional 
de Marchinhas Carnavalescas da 
Fundição Progresso. Este ano, “Vovô 
Ampulheteiro”, primeira marchinha do 
Norte (Belém do Pará) a disputar uma 
final do concurso de marchinhas carioca, 
venceu o troféu Haroldo Lobo e levou o 
prêmio de R$ 15 mil. 

 A marchinha vencedora foi inscrita 
pelo engenheiro André Mesquita, o 
advogado Moreira Júnior, o músico 
Alberto Silva e pelo corretor de imóveis 
e folião Bozo — que faleceu no ano 
passado. A marchinha é “cria” de um 
tradicional bloco de Belém do Pará que 
sai no domingo anterior ao Carnaval 
cantando temas antigos.

Como nos anos anteriores, a 
marchinha campeã do Carnaval 2013 

foi escolhida pelos telespectadores 
do Fantástico, por telefone. Segundo 
o programa da Rede Globo, Vovô 
Ampulheteiro foi eleita com 64% dos 
votos, deixando em segundo lugar “Aio no 
oio”, do compositor Paulo Padilha, com 
20%, e em terceiro “Macumbeiro Moderno”, 
de Antônio Seixas e Pedro Figueiredo, com 
16% das ligações. 

As músicas que disputaram o grande 
prêmio foram eleitas entre 1.632 inscritas, 
um recorde de todas as edições. Os 
segundo e terceiro colocados também 
recebem premiações em dinheiro: R$ 8 
mil e R$ 4 mil, respectivamente. E todos 
os finalistas têm suas composições 
adicionadas ao CD “As melhores 
marchinhas do Carnaval 2013”. 

Através de comunicado, a Central Globo 
de Comunicação disse que o objetivo do 
apoio ao concurso é fortalecer o Carnaval 

os Estados brasileiros. O oitavo Concurso 
Nacional de Marchinhas da Fundição 
Progresso teve patrocínio da Petrobras 
e Secretaria de Estado de Cultura do 
Rio de Janeiro, via Lei de Incentivo à 
cultura, e tem parcerias da Globo Rio e 
do programa Fantástico, que transmitiu 
ao vivo a final do concurso com votação 
interativa, no dia 3 de fevereiro. 

“Vovô Ampulheteiro”: primeiro lugar no concurso de marchinhas da Fundição Progresso

Desfile do Suvaco do Cristo: quase 500 blocos e 1,2 milhão de turistas no carnaval carioca de rua  

como tradicional manifestação artística do 
País. “Além do Concurso de Marchinhas, a 
Globo Rio apoia diversas iniciativas ligadas 
aos tradicionais movimentos culturais 
ligados a essa grande festa, como os 
blocos de rua e os bailes de salão”. 

 Desde sua criação, em 2005, 
aproximadamente dez mil composições 
foram inscritas na disputa, vindas de todos 
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Festas e eventos regionais, São Paulo, p. 18, 18 mar. 2013.




