GRES UNIÃO DA ILHA DO

SAMBA-ENREDO

GOVERNADOR

Êh êh no girê, êh no girê
Macurá dilê no girá (bis)
É tempo de fé, União
O tambor da Ilha a ecoar

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

Atravessando uma crise
financeira e política desde
2014, a União da Ilha
apostou num enredo afro
e vai descer com seu
melhor samba desde os
clássicos de 1996 e 1998. A
expectativa da escola é de
que a trilha sonora do
desfile embale a briga pra
não voltar ao grupo no
qual ela permaneceu por
oito anos.

Carnavalesco: Severo Luzardo
Intérprete: Ito Melodia

PALPITE:

Mestre de Bateria: Ciça
Rainha de bateria: Tânia Oliveira
Mestre sala e porta-bandeira:
Phelipe Lemos e Dandara
Comissão de frente: Carlinhos de
Jesus
Horário do desfile: 1ª de segunda

BRIGA PRA
PERMANECER

Dos a tos Nza i o riador…
Giram ampulhetas da magia
Salve rei Kitembo
Nzara Ndembu em poesia
Pra dar sentido à vida,
tra sfor ar…
Numa odisseia rasga o céu,
alcança a terra
Sagrada é a raiz Nzumbarandá
Katendê, segredos preserva
Avermelhou, Kiamboté nos fez
caminhar
Na luta entre o bem e o mal,
forjou Kiuá
Senhores sagrados irão
celebrar
Kukuana é fartura, natureza a
festejar
Ndandalunda a me banhar (me
banhar)
Seiva que brota do chão
Em rituais de purificação
E no balanço da maré (da
maré)
Samba Kalunga nos traz
Rara beleza e peixes abissais
A chama ardente é fogo
O fogo que queima é paixão
É Nzazi fazendo justiça
Na força de um trovão
Que dita as leis do universo
E nos ensina a lição
Quando o sol beijou a lua
Viu no céu inspiração
Mata a soprou…
O vento levou pra Angola
reinar
Pla tou o a or…
A árvore da vida é a vida que
dá

