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Como nos velhos tempos
Titutfd sociedades
Como surgiram as grandes

resumo da notícia

l Marco
4 As pessoas podiam não gostar de Carnaval, mas

As grandes sociedades Tenentes do
Diabo e Granadeiros da Ilha voltam a
se apresentar na Praça XV, no Carnaval,
com apoio da prefeitura.
O retorno dos
grupos conhecidos
pela arte dos
carros de mutação
foi assegurado e
os dirigentes das
duas agremiações
aguardam repasse de
R$ 60 mil cada um.
Os temas do desfile
estão definidos.
Tenentes do Diabo
vai levar um carro
(Clássico Série A)
em homenagem aos
times do Figueirense
e Avaí, aproveitando o
encontro dos dois na
elite do Campeonato
Brasileiro. Um carro
menor vai simbolizar
as torcidas.
Granadeiros da Ilha
foca folguedos da
Ilha, como boi-demamão, rendeiras,
pescadores.
Serão dois desfiles:

junto com os blocos
de rua, no domingo
de Carnaval, e na
terça-feira, abrindo o
Desfile das Campeãs,
no sambódromo.

l Trajeto está

acertado

Na Praça XV,
o itinerário está
definido: sairá da
antiga Câmara de
Vereadores, passando
pela Catedral e
Palácio Cruz e Sousa.
A Tenentes entra
às 20h30min,
com intervalo de
15 minutos, para
que se apresente a
Granadeiros da Ilha.
O tempo de desfile
é de 45 minutos
para cada uma
apresentar os carros
de mutação.

era quase obrigatório ver as Grandes Sociedades.
4 Marco no Carnaval de Florianópolis, os carros de
mutação foram um grande diferencial.
4 Mão-de-obra foi levada para o Rio de Janeiro e
a grandes eventos, como Festa da Uva, em Caxias
do Sul, e a Oktoberfest, em Blumenau, para
ensinar a dar movimento aos carros.
l Sociedades
4 Foram extintas nos anos 1980, mas alguns

Marlene e Rodrigo
trabalham juntos
no galpão
fotos diego redel

As duas dividem um mesmo galpão
Diferente do que
ocorria no passado,
Tenentes e Granadeiros
ocupam o mesmo
espaço. Um apertado
e quente galpão no
Bairro do Itacorubi,
em direção à Lagoa
da Conceição. Como
não existe premiação,

as equipes trabalham
vendo um o carro do
outro:
– Só somos nós.
É uma pena, pois no
passado tivemos cinco
competindo e o clima
era de concorrência
– diz Marlene, da
Granadeiros.
Ela gosta de falar
das diferenças entre o
trabalho de um carro
de mutação e de um

alegórico:
– Na escola de
samba, o forte é a
ferragem. Nós aqui
usamos a madeira,
o papel, o grude, as
caixas e manivelas.
Rodrigo Leifer, da
Tenentes do Diabo, já
recusou transformar a
agremiação em escola
de samba.
– Queremos só
manter a tradição.

Olha o breque!
4 Hoje tem ensaio técnico da Consulado,
a partir das 21h, no Centro de Florianópolis. A
comunidade da escola estará lá em peso!
Material dos carros de
mutação é diferente dos
carros alegóricos

nomes permanecem na memória: Vai ou Racha,
Tenentes do Diabo, Granadeiros da Ilha, Trevo de
Ouro, Limoeiro.
4 As três primeiras criadas a partir de 1950.
4 Com o fim da Vai ou Racha, em 1970, surgiu a
Trevo de Ouro.
4 Na mesma época, também apareceu a
Sociedade Limoeiro.
l Famílias
4 Assim como ainda hoje, as Grandes

Sociedades estavam ligadas à história de famílias
carnavalescas.
4 Entre os precursores estão Acary Margarida,
Davi Gevard, João dos Passos Xavier, Franklin
Cascaes, João Cheiroso.
l Comunidades

As sociedades representavam uma comunidade:
4 Vai ou Racha – Centro.
4 Granadeiros da Ilha – Avenida Mauro Ramos e
Campo do Manejo.
4 Tenentes do Diabo – começou na Felipe
Schmidt e depois foi para a Prainha.
4 Limoeiro – Saco dos Limões.
4 Trevo de Ouro – Estreito, Companhia Marítima
Bastos (ponte Hercílio Luz) e Itacorubi.
l Agenda*
4 Dia: domingo de Carnaval
4 Local: Praça XV
4 Horário: 20h30min (junto com os blocos de rua)
4 Dia: terça-feira de Carnaval
4 Local: Passarela do Samba Nego Quirido
4 Horário: 21h (abrirá o Desfile das Campeãs)

*Programação sujeita a alteração

