
 

Ano após ano, a Grande Rio parece 

se recuperar do acidente sofrido em 

2011, quando todo seu carnaval foi 

atingido por um incêndio no 

barracão. Em 2015, a escola se 

sagrou terceira colocada, após uma 

bela apresentação que retratava um 

interessante enredo sobre a história 

do carteado. Esse ano, porém, a 

escola errou a mão na escolha do 

tema, que traz Pelé e Neymar como 

pano de fundo para retratar a 

história de Santos, sem sequer 

mencionar o tradicional carnaval da 

cidade. No entanto, se não chega a 

figurar na lista das favoritas para 

ganhar o carnaval, a escola de Caxias 

deve manter o padrão de qualidade 

plástica que deu a tônica nos 

últimos anos, tem uma bateria 

invocada, como o próprio nome diz, 

e um samba que se não chega a ser 

dos melhores, pode funcionar bem 

na avenida. O tão sonhado título 

não deve vir em 2016, mas a vaga no 

desfile das campeãs é quase uma 

certeza. 
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Nesse mar de alegria, quero vê me 

segurar 

A Grande Rio mandou chamar 

Vem pra ciranda ioiô... no Itororó 

vem Iaiá 

Beber na fonte que me faz 

apaixonar 

Lindo cenário de amor... histórias 

pra se cantar 

Santos... maravilha de lugar (vou 

contar) 

De além-mar chega o colonizador 

O mercado prosperou no vai e vem 

(vai e vem) 

O cheiro doce que o vento trouxe... 

encanta a família real 

Nossa Senhora... livrai essa terra do 

mal 

Veio gente de todo lugar pra somar 

Liberdade, um grito ecoou ôôô 

Nessa labuta tem aroma de café 

É saboroso, todo mundo botou fé 

Pode embarcar que o apito do 

bonde tocou 

Pode embarcar que o progresso 

não pode parar 

 

Vem mergulhar nessas ondas, sentir 

o prazer 

Esporte é vida, lazer 

Tá no gramado a paixão 

Peixe o orgulho da 'Vila' 

Celeiro do eterno campeão 

Ê, menino bom de bola 

No destino deu olé (olé... olé) 

O atleta consagrado... majestade é 

nosso Rei Pelé 

Cavalheiro da paz... magia 

Na corte tem Neymar... ousadia e 

alegria 

 

Pisa forte Grande Rio, é pura 

emoção 

Santos conquistou meu coração 

Desembarquei no porto da 

felicidade 

Quanta beleza pra curtir nessa 

cidade 
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