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Carnaval é alegria nas ruas
ou nos retiros

o Carnaval é uma das festas brasileiras mais típicas e também uma das
mais festejadas em todo o País. Tem ofrevo nas ruas de Recife e Olinda, os
trios elétricos em Salvador, o desfile das escolas de samba no Rio e osfamosos
blocos do interior. O Carnaval não tem, no entanto, o mesmo significado

para todas as pessoas, e cada um festeja à sua maneira.

I'

ugusto Veríssimo, da Taquigrafia, é um apai-

xonado pelo Carnaval. Ele já desfilou em

quatro escolas de samba do Rio de Janeiro e saiu

em blocos tradicionais do Rio e de Minas. "Para

mim, Camaval é festa e folia, período em que aspes-

soasdevem aproveitar para liberar toda a energia", diz.

Augusto desfilou pela primeira vez em 1989,

pela Escola de Samba Beija-Flor. Gostou tanto que

voltou ao sambódromo mais três vezes, pela Im-

pério Serrano, Estácio de Sá e Unidos do Grande

Rio. "O mais gostoso é a concentração. Na avenida,

a emoção é muito grande, mas existe uma certa

preocupação para que nada saiaerrado", diz. Segun-

do Augusto, a melhor cidade para se passar o Car-

naval é o Rio, porque todos ficam unidos pelo mes-

mo espírito de confraternização, ao som dos sam-

bas-enredo e das antigas marchinhas. Carnaval da

Bahia, nem pensar.

Veterano - Neste ano, ALJgusto

trocou o Rio por Tiradentes,

onde, aliás, é veterano. Segundo

o servidor, Tiradentes resgata o

espírito tradicional do Carnaval.

"Os blocos lembram as antigas

marchinhas", diz. E, como Carna-

val é festa e folia, sono não é pro-

blema. "Às vezes, durmo quatro

ou cinco horas durante o feriado

inteiro", diz.
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Sônia participa de
encontro de louvor
ônia Dantas, do gabinete do deputado Miguel

Martini (PSN), é da Renovação Carismática

e, para ela, a festa tem um sentido diferente da-

quele que vigora hoje. Antes, o Carnaval era uma

festa de louvor a Deus, uma preparação para a

Quaresma, período de jejum e penitência que vai

da quarta-feira de Cinzas até o domingo de Pás-

coa. Com o tempo, esse sentido foi sendo des-

virtuado e, segundo Soninha, o que se presencia

hoje é uma celebração voltada para o homem e

não para Deus.

Ela aproveita o feriado para participar de reti-

ros e encontros de louvor. Explica que existem

os encontros fechados, voltados para a oração e

a reflexão interior; e os encontros abertos, em

que diversas pessoas se reúnem, cantam, rezarr

e participam das missas. Eles duram geralmente c

dia inteiro, durante os quatro dias do Carnaval

Neste ano, Soninha participou do "XIV Rebanhãe

do Senhor", no Ginásio Poliesportivo de Betim

"As pessoas saem verdadeiramente felizes, por

que ser feliz é o objetivo da festa", diz.
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