
 

Campeã da Série A em 

2016, a Tuiuti deixou pra 

trás escolas como Império 

Serrano e Viradouro, e 

volta ao desfile principal 

16 anos depois de sua 

primeira e única 

passagem. O enredo 

tropicalista merecia um 

samba mais ousado, e a 

escola sofrerá da 

sí dro e  de ser a 

primeira a desfilar, o que 

a torna candidata ao 

rebaixamento num júri 

cada vez mais previsível 

 

GRES PARAÍSO DO TUIUTÍ 

 

Fundação: 05 de abril de 1954 

Cores: amarelo e azul 

Símbolo: coroa 

Filiação: LIESA (Grupo Especial) 

Padroeiro: São Sebastião  

Bases: O morro do Tuiuti, no 

bairro de São Cristóvão 

Quadra de ensaios: Pavilhão de 

São Cristóvão, s/n – São 

Cristóvão 

Site: 

http://gresparaisodotuiuti.com.br 

Títulos: 2016 (Série A), 1968, 

1987 e 2011 (Grupo B), 1980 e 

1997 (Grupo C) 

Presidente: Renato Thor 

Carnavalesco: Jack Vasconcelos 

Intérprete: Wantuir 

Mestre-sala e Porta Bandeira: 
Marquinhos e Giovanna 

Mestre de bateria: Ricardinho 

Rainha de bateria: Caroline 
Marins 

Comissão de frente: Jaime Arôxa 

Horário do desfile: 1ª de 
domingo 

SAMBA- ENREDO 

Compositores: Carlinhos Chirrinha, 

Rafael Bernini, Luis Caxias, 

Wellington Onirê, Fernandão e 

Alexandre Cabeça 

 

É Tropicália olha aí... Meu Tuiuti 

Um Paraíso, não existe nada igual 

Ora pois pois... Sou Tupiniquim 

No Pindorama todo dia é carnaval 

Brasil, riqueza da mãe natureza 

Meu chão, morada da felicidade 

Se for pecado... tô condenado 

Eu sou amante dessa liberdade 

Daquela lei surgiu um laço de união 

Macunaíma devorando a arte 

 

Coração balançou, muito samba no 

pé 

Lá no morro nasceu nosso 

parangolé (bis) 

A revolta se fez, a semente brotou 

Quem vestiu coloriu... por aí se 

espalhou  

 

Ê Bahia... é lindo o movimento 

musical 

E segue a massa pra viver essa 

aventura 

Quanta mistura... Intercâmbio 

cultural 

E na terra da garoa... Tropicalista 

Debochando numa boa... Salve o 

artista 

Degustar e consumir foi a opção 

Tantas flores no jardim 

Encarando a opressão 

Mas raiou o sol 

Iluminando os versos da canção 

  

Alô povo brasileiro... Aquele 

abraço 

Caminhando deixo o sonho me 

levar (bis) 

A esperança que brilha no meu 

olhar 

É o segredo dessa vida  

PALPITE 

Briga pra 

permanecer 

http://gresparaisodotuiuti.com.br/

