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NAÇÕES UNIDAS
Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba 
(GRCSES) Nações Unidas
Fundação: 9 de Abril de 1978
Cores oficiais: azul e branco
Presidente: Faboca Sorriso
Carnavalescos: Célio Santos e Veronildo
Coreógrafo: Verô
Madrinha da bateria: Lady Sapucahy
Mestre de bateria: Mestre Madeira
Músicos: Emerson, Tony Waguinho e Brian
Intérpretes: Joãozinho da Brasil, Fabrício da Nações, Christian, Zumbi 
e Vantuil

Enredo 2011:

A escola inspirou-se nos astecas, abordando a força desse povo, 
com suas invenções e relação com a natureza.

O enredo destaca também o espírito guerreiro da escola, 
que vai fazer brilhar a paixão do "sangue azul".

Compositores: Sérgio Gomes, Duda Pagode, Jajá e Gordo
Número de componentes: 1.000

Número de alas: 13
Carros alegóricos: 3

Casais de mestres-salas e porta-bandeiras: 3

 Asteca - O Império do Sol

Ao nascer do sol
Águia soberana vem mostrar
O sinal que os deuses revelaram
Um novo universo a germinar
Nascia assim
Povo guerreiro com valor
Eram astecas que surgiam
O Império do Sol se revelou

Transformando... A imaginação
Pura realidade então nasceu
Lindas construções, invocaram
Os seus deuses no seu apogeu
Sacrifício sobrenatural
Berço de uma civilização
Com muito ouro e amor no coração

No jogo, nas lutas, guerreiros...
Venceram
Com sua armadura sagrada... Proteção

Sacrificando o deus sol e deusa lua
Continuando uma nova geração
E assim, o episódio aconteceu
A força do jaguar que era temida
Enfraqueceu a sua proteção
Assim surgiu a extinção

Na ambição dos espanhóis
Para alimentar sua ganância
Todo império se desmoronou
Com fogo da destruição
E o calendário terminou
No fim da era surge assim um novo tempo
A esperança fruto do renascimento

O meu manto azul e branco
Minha alma verdadeira
Dá a volta por cima, sacode a poeira
São muitos anos de glória da mais querida
Eu me orgulho de ser da Nações Unidas



UNIDOS DO MORRO
Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba 
(GRCSES) Mocidade Unidos do Morro
Fundação: 10 de Janeiro de 1988
Cores oficiais: verde e amarelo
Presidente: Trick
Carnavalescos: Comissão de carnaval (Carioca, Amélia e Magrão)
Coreógrafo: Alexandre
Madrinha da bateria: Priscila
Mestre de bateria: Mestre Vando e Cris
Músicos: Luizinho, Edvaldo, Cristiano e Bininho
Intérpretes: Fernandinho, Jonathan Barbosa (Jhol), Marcelo, Kisuco e 
Carlinhos

Enredo 2011:

A água é tema do enredo da escola. A agremiação destaca a importância e a necessidade
de preservação desse bem natural. Serão invocados 4 mitos: a criação do planeta através da 

narrativa bíblica, a história de Iemanjá, a fecundidade retratada na figura de Oxum e a história de 
Atlântida, civilização lendária que teve seu continente submergido.

Compositores: Amaral, Pitico, Leandro Paçoca e Juninho de Paula
Número de componentes: 950

Número de alas: 12
Carros alegóricos: 3

Casais de mestres-salas e porta-bandeiras: 2

 Do Ouro Azul à Existência da Vida, a Água, 
Nossa Essência Divina

Das mãos do Criador
Nasceu a natureza
Em formas tão geniais
Surgiu a fauna, flora e mananciais
Das criações tão divinas
Brotou a água
A fonte da vida
Onde recursos gerou
Dando vida às criaturas
Tão importante, a indústria e 
agricultura

Salve mamãe Iemanjá
Deusa, rainha do mar
Pelas águas doces, Oxum
Venham nos abençoar

O homem comercializou em sua ganância
Em ouro transformou

Trazendo prejuízo à natureza
Empanando a beleza
Poluindo o rio e o mar
Lixos em nossos esgotos
Dejetos químicos também mineração
Que nos riachos causa destruição
Vamos conservar, sabendo usar, não vai faltar
Acorda Brasil, vamos preservar
E na avenida, desce o morro pra cantar

Canta Mocidade Unidos do Morro
A minha paixão, meu amor, minha raiz
Fazendo meu povo mais feliz



INDEPENDÊNCIA
Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba 
(GRCSES) Independência
Fundação: 3 de Março de 1976
Cores oficiais: vermelho e branco
Presidente: Severino Batista de Oliveira (Tatai)
Carnavalescos: Comissão de Carnaval
Coreógrafo: Eduardo Dark
Madrinha da bateria: Tamires
Mestre de bateria: Mestre Dão
Músicos: Zé Perereca, Joacir e Jefferson
Intérpretes: Pindá, Elizete, Minha, Carlinhos e Negô

Enredo 2011:

A mais fantástica de todas as viagens que a mente humana pode proporcionar!
O sonho é o tema deste ano da escola. Embalados por Morfeu, os foliões

prometem unir realidade e imaginação, fabricando alegria e fantasia
na Passarela do Samba de Cubatão.

Compositores: Wagner Pontual, Joel, Marquinho, Maluko, Edu, Júnior, Campeão e Alexandre do Cavaco
Número de componentes: 1.500

Número de alas: 14
Carros alegóricos: 4

Casais de mestres-salas e porta-bandeiras: 2

 O Mundo Mágico dos Sonhos

Nos braços envolventes de Morfeu
O imaginário toma o seu lugar
Felicidade, um sonho que sonhei
Alegria delirante que está no ar
Crianças como nós, princesas e heróis
A inocência de um final feliz
Entre acordes vem a explosão da bateria
E um grito de gol, o mundo contagia
Um famoso artista de cinema
Ao receber o prêmio da Academia

A morte chegou, virei milionário
No amor de Don Juan apaixonado
Mas eu acordei pra minha verdade
Foi mais um sonho fora da realidade

Mais assustado fiquei
Não posso mais cochilar

Se liga que Freddy vem aí
O pesadelo pode começar
Então durma com Deus, sonho com os anjos

Em cada estrela uma lembrança
Que está guardada lá no céu
E brilha a lua de São Jorge padroeiro
Olhai por nós, guia este povo tão guerreiro
Na festa do meu Carnaval
E hoje o nosso sonho é realidade
São trinta e cinco anos de felicidade
Vem sambar!

A Independência vem aí
O povo inteiro a aplaudir
Vermelho e branco eu sou
É o meu grande amor
Razão do meu sonhar

Arte: ALLAN NÓBREGA Fonte: REVISTA CULTURAL DE CUBATÃO - FEV/2011 (PUBLICAÇÃO PMC)
www.marciarosa.com.br
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