GRES UNIÃO DA ILHA DO

Samba enredo

GOVERNADOR

Compositores:
Djalma
Falcão,
Carlos
Caetano,
Gugu
das
Candongas, Beto Mascarenhas,
Roger Linhares e Marco Moreno
A Ilha chegou
A festa começou
O show é da comunidade
Sem desmerecer ninguém
Sou a mais linda encantando a
cidade
Fundação: 07 de março de 1953

Escola-madrinha: Portela

Cores: azul, vermelho e branco

Símbolos: brasão e águia

Filiação: LIESA (Grupo Especial)

Padroeiros: São Jorge e São Sebastião

Bases: A Ilha do Governador, na Zona
Norte do Rio de Janeiro

Quadra de ensaios: Estrada do
Galeão,332 - Cacúia

Site: www.gresuniaodailha.com.br

Títulos: 1974 e 2009 (Série A)

Presidente: Nei Filardis
Carnavalesco: Alex de Souza
Intérprete: Ito Melodia
Mestre de Bateria: Ciça
Rainha de bateria: Bruna Bruno
Mestre sala e porta-bandeira:
Marcinho e Cristiane Caldas
Comissão de frente: Patrick
Carvalho
Horário do desfile: 4ª de segunda
(00:15)

Considerada a segunda escola de
todo carioca, a União da Ilha, de
sambas memoráveis, como
“Domingo”, “O Amanhã”, “É
Hoje”, “Festa Profana” e “De Bar
em Bar: Didi, um Poeta”, ficou
devendo em 2015. O enredo
sobre a beleza, em tempos de
narcisismo exaltado sob a forma
de “selfie”, pedia um samba
melhor. A despeito disso, a
escola vive uma grande fase,
desde que retornou ao Grupo
Especial em 2009, depois de ter
passado oito anos no calvário do
Grupo de Acesso. Em 2014,
conseguiu uma excelente quarta
colocação, que lhe garantiu a
primeira participação no Desfile
das Campeãs em 20 anos. Não
parece que será desta vez, no
entanto, que veremos a tricolor
suburbana lutando novamente
pelas primeiras posições, algo
que também aconteceu, diga-se
de passagem, pelo fraco nível
dos desfiles do ano passado.

PALPITE:
FIGURANTE

Floresceu
Desabrochou uma explosão de cor
Bem-vinda, oh mãe natureza!
Transformando, esbanjando
formosura
É beleza pura
Vem no tempo, vai no vento
Quem vai julgar
O povo sempre deu um jeito de se
enfeitar
Cada um é tão bonito quanto possa
imaginar
Sou sambista, minha arte é universal
O que importa é estar na moda, no
desfile principal
Me visto de ilusão
Transbordo de emoção
Sou chique, estou no carnaval
Lá vem ela, toda prosa, gostosa, fiu
fiu!
A beleza tá no seu interior
Nos olhos de quem vê
No verdadeiro amor
Diga espelho meu
No swing dessas feras tem mais
bela do que eu?
Ele respondeu:
No reino encantado
Quem nasce pra brilhar
Jamais se apagará
Mamãe tô forte e tenho sorte
Meu charme é passaporte para ser
superstar
Eu tô na tela da TV
(Eu sou! Eu sou!)
Sou a cara da riqueza
Tiro foto de mim mesmo
Eu só quero aparecer
Vim sem nada pra vida, nada vou
poder levar
O coração me diz que a eterna
juventude é ser feliz
Ser feliz!

