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Abre-alas

Goleiro
Para homenagear os 20

anos do Berbigão do Boca,o
time do Avaí promete colocar
o goleiro Marcelo Moretto em
campo com uma camiseta
marcando a data.O jogo contra
o Figueirense é na Ressacada.

É 10!

Avanço nas
negociações entre
governo e comando do
PM do Rio garantido

segurança para o Carnaval,
o que estava deixando muita
gente preocupada.

ATRAVESSOU

No Carnaval de
Paulínia, em São
Paulo, a mistura de
ritmos é destaque.

Entre sexta (dia 17) e terça
(21), a festa propõe a mistura
entre samba e axé com
sertanejo e forró. O samba
parecer sozinho disputando
espaço com três ritmos.

Niemeyer
Com 104 anos e acompanhado

pelo prefeito Eduardo Paes,o
arquiteto Oscar Niemeyer visitou
as obras do sambódromo
carioca,também acompanhados
do secretário de Turismo e
presidente da Riotur,Antônio
Pedro Figueira de Mello.O
arquiteto ficou satisfeito e
entusiasmado com o que viu.

– Melhorou muito.Este não é
um trabalho só meu,é o trabalho
de um grupo.Isso melhora o
entusiasmo da população – disse
Niemeyer,que opinou sobre a
obra desde o início.

EFE,BD,21/02/2009

diferentes palácios

Winnie, essência
à for da pele

Neste ano,Winnie Lukeni Costa não estará so-
zinha à frente da Bateria Furiosa, da Os Protegi-
dos da Princesa. Por decisão da diretoria, a escola
também escolheu sua madrinha de bateria, Ja-
queline Pagani Luz. O que para algumas sambis-
tas poderia ser motivo de protesto, não abalou a
essência desta mulher, a qual carrega o nome em
homenagem a sul-africana Winnie Mandela:

– O fato de ter mais uma sambista à frente da
Furiosa não me impede de realizar o meu papel
com orgulho e dedicação.

Para estar no espaço sagrado, lembra Winnie:
– Cada um tem sua competência, cada uma, o

seu brilho e sua personalidade. Tenho a certeza
que conquistei meu espaço com meus méritos.

Antes de pisar na passarela, Winnie escuta
Zouk (ritmo africano), para relaxar e esquecer a
tensão.A jovem mora com os pais em uma casa,
não finalizada, em Palhoça e trabalha em uma
instituição que abriga crianças,em Florianópolis.

A determinação
de Michelle

Faz mais de 20 anos que a família de Michelle Sil-
vy escolheu a Costeira do Pirajubaé como endereço.
A família mora em uma casa de madeira simples,
mas onde o carinho da mãe Eliete com os quatro fi-
lhos e sobrinhos torna o lugar aconchegante.

– Sou de uma família humilde e muito batalha-
dora.Minha mãe criou cinco filhos sozinha, sem-
pre com a ajuda do pulso firme da minha avó.
Sempre tivemos que passar por batalhas para al-
cançar nossos objetivos, mas isto nos tornou ain-
da mais fortes para enfrentar os desafios da vida
– conta Michelle,da Unidos da Coloninha.

De certa forma, Michelle realizou o sonho da
mãe, que hoje trabalha em uma lanchonete no
Sul da Ilha. Eliete nunca teve possibilidade de sair
no Carnaval:

– Quando esta oportunidade se apresentou a
mim, foi um grande realização para ela e minha
avó, falecida dois anos depois do meu primeiro
reinado – conta.

Camila é dança
e delicadeza

Quando perguntam quais os ingredientes para
uma rainha de bateria,Camila Lalau responde: sin-
tonia, samba, charme e beleza. Diferente de outras
sambistas, não menciona a sensualidade. Para ela,
o esforço consiste nisso, o de separar o corpo en-
quanto atrativo, da dança em si, que deve ser gra-
ciosa e não de apelação.

Rainha da bateria Ordinária, da Consulado, Ca-
mila mora com a família em um bairro de São José.
Pela proximidade,poderia torcer para outra escola,
mas é uma apaixonada pela vermelho e bran-
co. Conta que realizou um grande sonho quando,
junto com o parceiro Ninho do Pandeiro, foi eleita
Cidadã-samba.A jovem leva uma vida agitada: es-
tuda pela manhã em Florianópolis, à tarde segue
para o trabalho e, depois, à academia.E sobre seus
planos para o futuro...

– Quero trabalhar em um projeto com crian-
ças. Como temos na escola o Caeira 21, imagino
que possa dar minha contribuição.

Beija-Flor
A campeã do Carnaval carioca

de 2011,a Beija-Flor,faz ensaio
técnico domingo na Marquês de
Sapucaí.O enredo deste ano é
sobre o Maranhão.Em 2011,foi
sobre Roberto Carlos.

OS PROTEGIDOS DA PRINCESA

Nome: Winnie Lukeni da Costa
Idade: 25 anos
Formação escolar: formada em Psicologia
Formação profissional: dança afro e de salão
Estado civil: solteira, namorando
Como começou no samba: desde criança acompanha
o Carnaval. Com 12 anos saiu pela primeira vez numa ala
coreografada. A partir de 2009, entrou como rainha da
escola. No ano seguinte, foi Cidadã-Samba.
Rainha desde: 2011
Rainha que admira: Viviane Araújo (Salgueiro)

UNIDOS DA COLONINHA

Nome: Michelle Leon Silvy
Idade: 30 anos
Formação escolar: Serviço Social – Universidade Federal
de Santa Catarina
Formação profissional: cursos de dança de salão e axé
Estado civil: solteira
Como começou no samba: através de um concurso que
elegeu a Musa do Floripagode e pelas mãos da Elzinha e
do saudoso Mestre Dica
Rainha desde: 2001 a 2003, e de 2007 em diante
Rainha que admira: Raíssa (Beija Flor)

GRES CONSULADO

Nome: Camila Lalau
Idade: 27 anos
Formação escolar: superior incompleto. Atualmente faz
Técnico em Recursos Humanos
Formação profissional: não tem
Estado civil: solteira, noiva
Como começou no samba: quando criança saía na
Acadêmicos do Samba. Em 2006, ingressou na Consulado
Rainha desde: 2011
Rainha que admira: Marja Nunes e Quitéria Chagas (ex
no Império Serrano)


