
Sugestões para curtir os ensaios e eventos do pré-Carnaval                                  
Semana de 23 a 27/01 
 
Legenda:  

 
        Ensaios               Desfile ou evento      
      
Data Horário Bloco Local Informações sobre o ensaio ou desfile 

 
 
 

23/01 
Segunda 

18h30 Miolo Mole Rua Mário Campos, 250 - 
Inconfidência 

O bloco tem uma pegada social forte, investindo na formação de 
crianças e jovens. Ênfase nas marchinhas e sambas. 

19h 
 

Sexta Ninguém 
Sabe 

Rua Ozanan, 732 Ipiranga Bateria com arranjos diferenciados para mpb, rock, sambas-enredo. 
Sairá na sexta-feira de Carnaval, à noite. 

19h  Mamá na Vaca Comunidade Vila Estrela – 
Próximo à UMEI Vila 

Estrela – Bairro Santo 
Antônio 

O grande arrastão do sábado de pré-Carnaval, no Santo Antônio. 
Marchinhas, hinos dos blocos das cidades, MPB com arranjos. O 

bloco é uma farra de irreverência e uma grande prova de resistência. 
Com suas quase dez horas de agito. 

20h 
  

Batuque Coletivo Praça da Liberdade Axé dos anos 80 e 90, sambas, MPB nacional, numa batida forte e 
com muitas viradas de instrumentos. O bloco sairá no domingo de 

Carnaval, na região do Funcionários.  

 
24/01 
Terça 

19h 
 

Clandestinas Centro de Referência da 
Juventude 

Praça da Estação 

Bloco feminino, formado por mulheres que eu sua maioria militam ou 
apoiam os movimentos de ocupação e resistência da cidade. Pede-se 

a doação de roupas, alimentos e utensílios domésticos, para a 
manutenção da causa. 

 
 
 
 

25/01 
Quarta 

 
 
 
 
 

18h Me Beija que eu 
Sou Pagodeiro 

 
 

R. Ouro Fino, 452 (Mercado 
Distrital – Cruzeiro) 

O grande bloco da região do Gutierrez. Bateria bastante ensaiada, 
com músicos da pesada em matéria de samba tradicional. Predomina 

o pagode dos anos 90.  
Participação especial:  Passistas Dancy – Lá da Favelinha Discotecagem dos 
integrantes do Me Beija. 
Ingressos: 10 reais (antecipado, no Sympla); 20 Reais (local) 

18h  Grupo Requebra Quarteirão Fechado da 
Savassi 

O grupo sai à frente de diversos blocos da cidade, durante todo o 
Carnaval, executando coreografias bem ensaiadas. 

19h 
 

Bruta Flor Centro de Referência da 
Juventude - Praça da 

Estação 

Formado por mulheres. Tem uma pegada feminista e militante, o 
repertório apresenta músicas que destacam o universo feminino de 
compositoras residentes em Belo Horizonte. Saída na segunda-feira 

de Carnaval. 
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25/01 

Quarta 
(cont...) 

19h 
 

Magnatas do 
Samba 

C. Cultural Padre Eustáquio 
– R. Jacutinga, 821. 

Bateria “irada” e bastante competente. Ritmos bem variados. Sambas 
tradicionais, axé, samba de raiz.  

19h Pula Catraca Praça da Estação, em 
frente à sede do PSOL 

Bloco do Movimento Tarifa Zero. Coletivo de ações de resistência e 
reflexão sobre a mobilidade nos espaços coletivos.  Marchinhas, axé, 

funk, hinos dos blocos da cidade. 

20h 
 
 

Us Beethoven Quarteirão fechado da 
Savassi 

Bloco “brega romântico”. Toca desde Magal, passando por Alcione, 
Odair José, sempre ao ritmo do samba reggae, da marchinha, do 

arrocha. Delicioso.  

 
26/01 

Quinta 

19h 
 

Monobloco Quadra do Queixinho 
R. Conquista, 245 – Carlos 

Prates. 

Formação musical que une o tradicional bloco carioca com ritmistas 
mineiros, formados em oficinas.  O bloco sairá na terça-feira de 

Carnaval, à tarde. 

19h Vou ali e volto  Praça Tejo 
Padre Eustáquio 

Moradores e amigos do bairro Padre Eustáquio. 

 
 

27/01 
Sexta 

18h 
 

Garotas Solteiras Praça da Estação 
 

Bloco que acolhe e trata a diversidade LGBT como uma bandeira e 
ação prática, no Carnaval. No repertório, em mirabolantes arranjos da 
bateria, músicas das divas nacionais e internacionais – de Britney a 
Anita. Bloco sai na segunda de Carnaval, à noite. 

19h 
 

Sexta Ninguém 
Sabe 

Rua Ozanan, 732 Ipiranga Bateria com arranjos diferenciados para mpb, rock, sambas-enredo. 
Sairá na sexta-feira de Carnaval, à noite. 

 

 


