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Hora da decisão!
Grupo Especial divulga finais dos sambas-enredo

As escolas de samba do 
Grupo Especial come-
çam hoje a maratona 

das finais de samba-enredo 
para o Carnaval 2023. Pela pri-
meira vez, a Liga Independente 
das Escolas de Samba (Liesa) e 
os dirigentes das 12 agremia-
ções concordaram em fazer 
uma final por dia e cada deci-
são terá apenas três concorren-
tes, em 12 datas neste mês (Veja 
no box). As informações são do 
site Carnavalesco.

A primeira final é hoje, a 
partir das 21h, na Paraíso do 
Tuiuti (Campo de São Cristó-
vão, 33). A entrada custa R$ 30, 
na hora. O enredo é “Mogan-

TUIUTI SERÁ A 1ª
ESCOLA A DEFINIR 

O HINO PARA O 
PRÓXIMO CARNAVAL. 
MOCIDADE ENCERRA

Hoje: Paraíso do Tuiuti
Amanhã: Estação Primeira 
de Mangueira
Domingo Vila Isabel
11: Salgueiro
14: Portela
15: Império Serrano
16: Viradouro
17: Imperatriz Leopoldinense
20: Beija-Flor de Nilópolis
21: Grande Rio
22: Unidos da Tijuca
23: Mocidade Independente 
de Padre Miguel

OUTUBRO DE FESTA

 LAPESAR do sol tímido de 
ontem, os cariocas enfrentarão 
mais dias chuvosos. De acordo 
com o Alerta Rio, o tempo hoje 
será instável, devido à aproxi-
mação de uma frente fria pelo 
estado. Estimativa média de chu-
va de 15 milímetros na cidade. 
Essa chuva virá em pancadas, a 
partir da manhã, podendo ser 
acompanhadas de raios e raja-
das de vento moderadas a fortes, 
ao longo do dia. A máxima desta 
sexta-feira  chegará a 30ºC e a 
mínima marcará 19ºC. Amanhã 
a entrada de ventos úmidos do 
oceano trará chuvas fracas iso-
ladas. A máxima pode chegar a 
31ºC e a mínima a 16ºC.

FIM DE SEMANA DE CHUVA EM BOA PARTE DO ESTADO
PEDRO IVO

gueiro da cara preta”, dos car-
navalescos Rosa Magalhães 
e João Vitor Araújo, e narra 
a história inédita da chegada 
dos búfalos ao Brasil, na Ilha 
do Marajó, que se transfor-
mou em manifestação cultu-
ral. “Não pode faltar a essência 

do Paraíso do Tuiuti. Em ter-
mos de samba-enredo estamos 
bem, temos gabaritado desde 
2016 e perdi um décimo esse 
ano. Podem esperar mais um 
belíssimo carnaval, mais em-
penho e mais dedicação. Nos 
últimos dois anos temos per-
dido para nós mesmos, Car-
naval não é mais para amador. 
Tô procurando mais uma vez 
colocar a mão nesse volante, 
mostrar o que sabemos fazer e 
repetir 2018”, disse o presiden-
te da agremiação, Renato Thor.

A Mangueira escolhe seu hi-
no amanhã, a partir das 22h, na 
quadra (Rua Visconde de Nite-
rói, 1.072). O enredo da Verde 
e Rosa é ‘As Áfricas que a Bah-
ia canta’. Para fechar o primei-
ro fim de semana, a Vila Isabel 
escolhe sua obra no domin-
go, a partir das 17h, na qua-
dra (Boulevard 28 de Setem-
bro, 282). A novidade é que até 
19h30 a entrada é franca. O 
desfile será assinado por Paulo 
Barros, que apresentará o en-
redo “Nesta Festa, Eu Levo Fé!”.
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