
UNIDOS DE PADRE MIGUEL 

 

                                                                                                                             

 

ACADÊMICOS DO CUBANGO 

                                                                                                                   

 

PARAÍSO DO TUIUTÍ 

                                              

 

IMPÉRIO DA TIJUCA 

                                             

 

 

Disposta a se recuperar da injustiça sofrida em 2015, 

quando merecia se sagrar campeã do desfile da Série A, 

a Unidos de Padre Miguel vem mordida, com um enredo 

que é uma sátira ao resultado. Palpite: favorita 

Campeoníssima em sua terra natal, Niterói, a escola 

nunca sequer participou do desfile principal do carnaval 

carioca, fato que se tornou uma obsessão. Palpite: 

corre por fora 

Favorita em 2015, a escola fez um desfile excelente 

do ponto de vista plástico, mas não empolgou. Esse 

ano, promete levar a Farra do Boi pra avenida e, se 

sacudir, briga pelo caneco. Palpite: corre por fora. 

Campeã do acesso em 2013 e rebaixada no ano 

seguinte, a escola “deu um tempo” para os enredos 

afro e partiu para uma homenagem a José Wilker, 

que pode ajudar a driblar a crise financeira. Palpite: 

pode surpreender. 



CAPRICHOSOS DE PILARES 

                                            

 

INOCENTES DE BELFORD ROXO 

                                               

 

RENASCER DE JACAREPAGUÁ 

                                              

 

ACADÊMICOS DE SANTA CRUZ 

                                         

 

 

Figurinha carimbada dos desfiles do Grupo Especial 

nos anos 1980, 90 e 2000, a escola  apostou numa 

inusitada homenagem ao ex-jogador Petkovic, que 

não convenceu nem mesmo os fãs do sérvio. 

Palpite: figurante 

Promovida e rebaixada de forma polêmica em 2012 e 

2013, respectivamente, a escola busca em Cacá 

Diégues reencontrar o caminho perdido desde então. 

Palpite: figurante 

A escola aposta novamente num samba 

encomendado a grandes nomes do samba e da MPB 

para driblar a crise financeira e a perda de parte da 

quadra. Palpite: briga pra permanecer. 

A escola da Zona Oeste aposta no enredo 

ecológico e na ex-The Voice Gabby Moura para 

sair do ostracismo. Palpite: pode surpreender 



PORTO DA PEDRA 

                                        

 

UNIÃO DO PARQUE CURICICA 

                                                  

 

ALEGRIA DA ZONA SUL 

                                              

 

ACADÊMICOS DA ROCINHA 

                                              

 

 

O Tigre aposta no gonçalense Carequinha para 

voltar ao Grupo Especial, do qual está ausente 

desde 2012. Palpite: pode surpreender. 

A Presença de Elba Ramalho abrilhantou a gravação do 

samba, mas permanecer no grupo já poderá ser 

considerado vitória para a escola de Jacarepaguá. Palpite: 

briga pra permanecer. 

Apesar do enredo batido, a escola traz um grande 

samba para o desfile, e busca no orixá Ogum forças 

para permanecer mais um ano no grupo e, quem sabe 

alçar vôos maiores. Palpite: briga pra permanecer. 

Escola que passou do desfile principal à Intendente 

Magalhães em menos de 10 anos, a Rocinha luta para 

se recuperar. Por isso, permanecer no grupo já é 

considerado lucro. Palpite: briga pra permanecer. 


