
 

Imaginem a seguinte situação: 

uma agremiação conhecida 

como segunda escola de todo 

torcedor carioca traz como tema 

os Jogos Olímpicos no ano em 

que estes serão realizados na 

Cidade Maravilhosa. A fórmula 

teria tudo pra dar certo, se já 

não houvesse sido 

exaustivamente usada em outras 

coirmãs, e se a verba para 

realização do desfile fosse 

disponibilizada, coisa que, 

segundo o presidente da escola, 

não aconteceu até agora, há 

pouco mais de duas semanas 

para o desfile. Por tudo isso, a 

Ilha, que em 2014 voltou ao 

desfile das campeãs após 25 

anos, corre sério risco de 

retornar em outro sábado, o do 

desfile da Série A. Num ano em 

que a escola promovida fala em 

ficar entre as seis primeiras 

colocadas, a tricolor insulana vai 

precisar de muita garra pra se 

manter. 

 

GRES UNIÃO DA ILHA DO 

GOVERNADOR 

 

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 (Grupo A) 

Presidente: Nei Filardis 

Carnavalescos: Jack 

Vasconcelos e Paulo Menezes 

Intérprete: Ito Melodia 

Mestre de Bateria: Ciça 

Rainha de bateria: Bianca Leão 

Mestre sala e porta-bandeira: 

Marcinho e Cristiane Caldas 

Comissão de frente: Patrick 

Carvalho 

Horário do desfile: 4ª de 

segunda (00:15) 

Samba enredo 

Autor(es)  

Marquinhus do Banjo, Capitão 

Barreto, Miguel, Roger Linhares, 

Paulo Guimarães, Dr. Robson, 

Jamiro Faria e Gugu das 

Cadongas 

  

Vem, chega mais perto, sente o 

meu calor 

Bem-vindo à Ilha do Governador 

Braços abertos, vou te ver chegar 

Os deuses, por Zeus abençoados 

Na terra onde o sol é mais 

dourado 

É lindo o meu amanhecer 

Águas... que vão me banhar, 

serenas... 

Descendo ao encontro do mar 

Vem nas minhas ondas mergulhar 

 

Trilhar caminhos de rara 

beleza 

No solo sagrado, oh mãe 

natureza! 

Poder voar no azul do infinito 

Do alto sou ainda mais bonito 
 

Ser carioca é tipo assim 

Paixão, prazer, amor sem fim 

Se misturar pela cidade 

compartilhar felicidade 

Firma a batida na palma da mão 

Os jogos vão começar 

Já somos todos irmãos 

Os deuses querem ficar 

E todo mundo cai no samba 

Na ginga, no batuque e no 

compasso 

Alô meu Rio, aquele abraço 

 

Medalha de ouro a nossa União 

Bordada nos louros do meu 

pavilhão 

A minha alegria encanta você 

Meu maior desejo é vencer ou 

vencer 

Ilha... razão do meu viver  

 

PALPITE: 

BRIGA PRA 

PERMANECER 


