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G.R.E.S. TÔ QUE TÔ 
Carnaval 2011 / Sinópse 

Enredo: 
«Atenção! Lá vem o trem . . .  

próxima estação Barra de São João»

Com a sua irreverência característica a G.R.E.S. TÔ QUE TÔ, vai contar na  
avenida a história do trem que pegou um desvio e foi parar na Cochinchina,  
e nunca chegou na Estação de Barra de São João, que em breve se trans- 
formará em um ponto cultural.

A TÔ Que TÔ arregaça as mangas e coloca a locomotiva nos trilhos, a Maria 
Fumaça, que traz em seu bagageiro, alegria, descontração, amor à arte e  
principalmente à cultura popular, que ficou para trás nos trilhos do esqueci-
mento, e transformando a expectativa em certeza, trazendo a esperança como 
moradora defnitiva. Nos vagões lotados viajam mensageiros da paz, tranquili-
dade e auto-estima do nosso povo.

Senhores compositores, o destino do trem já está traçado – Barra de São João. 
Porém a origem do mesmo, será definida pelo dom da criação poética de cada 
um de vocês.

Mas daremos algumas dicas como tópicos: poderemos citar as estações  
Central do Brasil (Dom Pedro II) e a da Leopoldina, destino dos nossos  
queridos operários/as e desempregados/as que desembarcam à procura de 
oportunidades de trabalho, entre outros. Quem nunca foi marmiteiro?

Se pegarmos o trem subindo, chegaremos a quarta estação de trem, carinho-
samente chamada de Estação Primeira de Mangueira, também podemos citar 
Madureira, que poderia até chamar-se Estação Portela ou Império Serrano. 
Esticando um pouquinho a viagem, vamos dar um pulinho na Baixada, mas 
tem que ser rapidinho, pra dar tempo de visitar a Beija-Flor (Nilópolis) e a 
Grande Rio (Caxias), pra não causar ciúmes. Rs rs.
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Vamos recordar os nossos adoráveis camelôs com seus pregões a nos oferecer 
suas mercadorias, deliciosas guloseimas – balas, doces, etc.; o vendedor de 
picolé, nossos pequenos jornaleiros a gritar: «Extra! Extra!».

Lembra o «Trem do Samba»? que parte lotado de bambas da Central até Os-
waldo Cruz, comemorando o «Dia Nacional do Samba».

E com muita irreverência a GRES TÔ QUE TÔ convida toda a comunidade  
para embarcar nessa viagem inaugural. A passagem é grátis na Estação da 
Alegria, sua colaboração é seu sorriso e seu sorriso a nossa satisfação. Vamos 
embarcar nessa viagem. Está chegando o trem! E a GRES TÔ QUE TÔ conduz 
a Maria Fumaça que vai rebocar o trem da diversidade cultural, trazendo no 
Vagão Real: sua majestade o Carnaval. Próxima estação: Barra de São João.

Aos senhores compositores desejo boa criação e boa sorte!

Obs.: O trem não veio . . . e a ponte caiu! Vamos construir uma ponte cultural!

     Carnavalesca: Susanne Reimann
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Organograma do Desfile

 
Comissão de Frente: Passageiros da primeira classe 
 
Carro Abre Alas: Estação Barra de São João 
 
Primeira Ala: Mistérios da Cochinchina 
 
Segunda Ala: Condutores do Bonde 
 
Terceira Ala: Estação de Bambas 
 
Quarta Ala: Olha o picolé! Água pura ninguém qué 
 
Casal Mestre Sala / Porta Bandeira: Mensageiros da Paz 
 
Segundo Carro Alegórico:  O Bonde da Cultura 
 
Quinta Ala Baianas: As Leopoldinas 
 
Sexta Ala: Classe Operária 
 
Sétima Ala Bateria: Jogo de Baralho / passando tempo 
 
Oitava Ala: Surfistas do Trem 
 
Nona Ala das Crianças: Meu pegueno Jornaleiro / Baleiros do trem 
 
Décima Ala da Comunidade:  Os Marmiteiros 
 


