
 

Após o fracasso retumbante 

do ano passado, quando 

apostou em Santos, Pelé e 

Neymar e não foi nem ao 

desfile das campeãs, pela 

primeira vez após anos, a 

Grande Rio adotou a 

mesma fórmula da campeã 

Mangueira e trouxe uma 

baiana, Ivete Sangalo, como 

enredo, com a promessa de 

dar um banho de axé na 

avenida. Apesar da aposta 

arriscada, o samba é bom e 

a escola dá sinais de que o 

golpe de 2016 foi bem 

assimilado. Dificilmente fica 

fora do sábado das 

campeãs e quem sabe pode 

até alçar voos mais altos. 

 

GRES ACADÊMICOS DO GRANDE 

RIO 

 

Fundação: 22 de março de 1988 

Escola-madrinha: Acadêmicos do 

Salgueiro 

Cores: verde, vermelho e branco 

Símbolo: uma coroa 

Filiação: LIESA (Grupo Especial) 

Padroeiro: São Jorge 

Bases: O município de Duque de 

Caxias, na Baixada Fluminense 

Quadra de ensaios: Rua Almirante 

Barroso, 5 e 6 – Duque de Caxias 

Site: 

www.academicosdogranderio.com.br 

Títulos: 1992 (Série A) 

 

Presidente: Milton Perácio 

Carnavalesco: Fábio Ricardo 

Intérprete: Émerson Dias 

Mestre de Bateria: Thiago Diogo 

Rainha de bateria: Paloma Bernardi 

Mestre sala e porta-bandeira: Daniel 
e Verônica 

Comissão de frente: Rodrigo Neri e 
Priscila Mota 

Ordem do desfile: 2ª de domingo  

SAMBA ENREDO 

Compositores: Paulo Onça, Kaká, 
Dinho Artiligri, Rubens 
Gordinho, Alan Vasconcelos e 
Marco Moreno 
 
Brilha minha estrela 
Alumia o meu caminhar 
Menina baiana do Juazeiro 
Saudade mandou um cheiro 
Velho Chico... histórias fez 
lembrar 
Nossa Senhora sempre a me 
guiar 
Sol inclemente 
Terra seca era o sertão 
Adolescente, abraço o violão 
Forroziei, pulei fogueira, viva 
São João 
Minha família, doce inspiração 
 
E lá vou eu, pé na estrada 
E lá vou eu, meu amor (bis) 
Olhos de fogo da serpente 
encantada 
Iluminavam meu destino a 
Salvador 
 
Cantei a noite buscando o que 
eu queria 
Alegria! Alegria! 
Guitarra, frevo, tambores que 
tem magia 
Ê Bahia! Ê Bahia! 
Com a Eva encantei toda cidade 
No trio arrastei as multidões 
Canto a minha verdade, 
africanidade 
Mistura de emoções 
Meu timbau... Virou sucesso 
internacional 
Nos palcos do mundo, o 
estrelato, a consagração 
Comunidade, povo do gueto, eu 
sou 
Caxias me abraçou 
 
A Grande Rio vem dar um banho 
de axé 
Salve! Toda essa gente de fé 
(bis) 
O tambor da Invocada promete 
Levanta a poeira Ivete 
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