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Em visita à nossa redação, Leandro 
Donato Nascimento, de 31 anos, pre-
sidente do Grêmio Recreativo Escola 

de Samba Colorado do Brás, desde maio deste 
ano, disse que pretende trazer a Colorado de 
volta ao Grupo Especial. Leandro é nascido e 
criado no Brás, estudou nas tradicionais esco-
las Eduardo Prado e Padre Anchieta.  Está há 
dezoito anos na Colorado do Brás - começou 
em 1992, na ala das crianças, então com 13 
anos, na presidência de Martha de Oliveira.

“Temos como principal objetivo resgatar a 
história da Colorado e retornar para o Anhembi. 

Trazer a comunidade e os lojistas, que estão há 
algum tempo afastados. Muita gente não sabe 
que a Colorado do Brás ainda existe e desfila”, 
explicou Leandro.

Para isso, ele está convocando o pessoal 
antigo. “Estamos visitando todos os lojistas e 
entrando em contato com fundadores”. Um deles 
é Serjão, um dos fundadores da escola, intérprete 
e compositor da Colorado. “Serjão participou 
de algumas reuniões conosco e está disposto a 
ajudar”, disse. 

A Colorado caiu para o Grupo 3 da UESP 
– União das Escolas de Samba Paulistanas. Foi 
um erro de estratégia que culminou nos rebaixa-

mentos da Colorado, segundo ele. A escola perdeu 
muitos pontos, tanto em 2009 como em 2010, por 
falta de componentes. “As fantasias não estavam 
prontas e as pessoas não tinham informação”.

A ideia é ir subindo de degrau em degrau, com 
muito respeito às escolas co-irmãs. Ele pretende 
fazer um carnaval bonito em 2011. O enredo é 
“Deu a Louca no Planeta”. 

Em busca da sede
A escola também quer uma sede. “É muito 

triste o bairro do Brás não ter uma escola de 

samba nos grandes desfiles”, lamentou ele. A 
Colorado perdeu no início de 2000 sua antiga 
sede, onde hoje está a Vila dos Idosos. No final 
de 2007, conseguiu um espaço ao lado do Pet 
Shop Marginal, na rua Dr. Miguel Paulo Capal-
bo, num antigo campo de futebol. O vereador 
Adilson Amadeu está disposto a ajudar nesta 
nova administração, acrescentou Leandro.

Lançamento do  
samba-enredo e site

No próximo dia 12 de setembro será 
lançado o samba-enredo e o site da escola 
– http://www.coloradodobras.com.br . Vai 
ser a partir das 12h30 com uma macarro-
nada bem típica do Brás, e a presença do 
grupo Free Lance e da bateria nota 10 da 
Colorado, além de várias outras atrações. O 
evento vai acontecer na avenida Guilherme 
Cotching, 482, no Space Club – próximo à 
Ponte Vila Maria. A entrada é R$ 15.

 
O mundo enlouquecido  

de hoje
Danilo Dantas é o diretor de carnaval e 

carnavalesco da Colorado do Brás, e autor 

do enredo “Deu a Louca no Planeta”. 
A ideia de criar o enredo veio de um 

amigo dele, Rodrigo Brito. “Vamos falar 
das coisas absurdas que têm acontecido na 
atualidade da humanidade”, contou Danilo.

Entre outras coisas, a escola mostrará 
a “Loucura de ser Colorado do Brás”.  “O 
samba enlouqueceu. Esqueceram da velha 
guarda da escola”, disse. “Para ser Colo-
rado tem que ser louco. Mesmo diante das 
adversidades, a gente mantém firme a paixão 
pela escola”, disse Danilo, finalizando a 
entrevista.          

Dívidas estão sendo  
renegociadas

Marcelo Guedes, mais conhecido como 
Patchoco, é o diretor financeiro. Ele é filho 
de Albertino Guedes, um dos fundadores da 
escola. “Comecei a desfilar na av. Tiradentes, 
em 1989”, lembrou ele.

Ele contou que as últimas administrações 
deixaram muitas dívidas. “Praticamente 
todas estão sendo contornadas, na base da 
negociação”, disse ele.

Colorado convoca velha guarda para fazer bonito em 2011

Na foto Marcelo, Leandro, Antenor da Bateria e Danilo

Sérgio Carneiro, cantor e compositor, 
disse, em entrevista ao Jornal do Brás, no 
Boteco do Preguinho, que está de volta 

ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Colo-
rado do Brás, do qual foi um dos fundadores, 
em 1º de outubro de 1975, na rua Rio Bonito 
com a Almirante Barroso .

Ele, que é popularmente chamado de 
Serjão, ficou afastado da escola por 12 anos. 
E lembrou de nomes como Tuia e Geraldo 
Filme, além de Persival Maricato, que hoje é, 
presidente do Sindicato dos Bares e Restau-
rantes de São Paulo. 

Entre os maiores presidentes da escola 
este destacou o Persival Maricato e Zé Pre-
to. “O Persival Maricato era um empresário 
bem sucedido e injetava dinheiro na escola”, 

recordou Serjão. 
As famílias se afastaram da Colorado 

do Brás, segundo Serjão, devido a vários 
problemas,um dos quais o tráfico de drogas. 
“Nos dois últimos anos, a escola reuniu 
nos desfiles um número insuficiente de 

componentes, por isso caiu para o Grupo 
3”, lamentou ele. 

Promessa de levar a escola  
ao Grupo Especial

Nos áureos tempos da Colorado, eram cerca 
de 1.800 componentes. Mas Serjão, que lançou 
o primeiro mestre-sala e porta-bandeira mirim 
da escola (Odair e Gisele) e colocou a escola 
duas vezes no Grupo Especial, vislumbra ótimos 
tempos para a Colorado. “Ela vai ser campeã no 
ano que vem. O povo vai voltar”, acreditou ele.  

A diretoria está composta pelo presidente 
Leandro, Tino e Cleusa. “Eu, Tino e seu pai, o 
Persival Maricato, o Tuia, e a Martha (a Primeira 

Dama da Colorado), levávamos a Colorado 
para a frente”. 

Serjão, que já ganhou Estandarte de Ouro 
em São Paulo, já cantou no Rio de Janeiro, na 

Estácio de Sá, e fez sambas para o Salgueiro, 
também do Rio, parafraseou o saudoso Jamelão, 
com o qual mantinha amizade: “Eu era intérprete 
de samba-enredo”. “A Colorado terá uma nova 
cara. Eu, que sou a raiz, darei suporte para eles. 
A rapaziada nova assumiu com idoneidade e 
responsabilidade. Eu prometo para vocês que 
em 5 anos a Colorado do Brás está de volta ao 
Grupo Especial. E com uma quadra também” 
– garantiu. 

A Colorado realizou uma feijoada no 
Clube Vasco da Gama, da Vila Guilherme, no 
último dia 31 de julho. Contatos com o Serjão 
na rua Santa Rita, 367, com dona Isabel ou 
pelo fone 2292-1282.

Serjão volta para a Colorado


