
Programação Carnaval de Rua BH 2017  
Sugestões para curtir os ensaios e eventos do pré-Carnaval                                  
Atualizada em 13/01 
 
Legenda:   

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

13/01 
Sexta 

19h Sexta Ninguém Sabe Rua Ozanam, 732 - Ipiranga Sambas de enredo, rock e MPB nacional, numa batida forte e com 
muitas viradas de instrumentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/01 
Sábado 

10h 
 

Baianas Ozadas Centro Mineiro de Referência 
em Resíduos – Rua Belém, 40 

/Pompeia 

Um dos maiores blocos da cidade. Toca o melhor do axé bahiano, 
das décadas de 80 e 90. Este ano, homenageiam Moraes Moreira. 

Bloco sai na segunda-feira de Carnaval.   

10h 
 

Havayanas Usadas Quadra da Escola de Samba 
Cidade Jardim 

Rua Gentios, 1415 – Conjunto 
Santa Maria 

Estreante em 2017, a maioria dos integrantes tem suas origens no 
Baianas Ozadas. Repertório semelhante, com algumas variações, 
mas o ritmo é basicamente o mesmo. Saída também na segunda-

feira de Carnaval. 

13h Bloco da Praia  Praça da Estação (Comemoração dos sete anos da Praia da Estação) 
Ritmistas de vários blocos se encontram e fazem a festa, no climão 

da Praia. 

14h 
 

Alô, Abacaxi Av. dos Andradas, 327 - 
Centro 

Outro estreante neste Carnaval. Marcado pela irreverência, inspira-
se no movimento colorido e maluco da Tropicália. No repertório, 

músicas da época do Tropicalismo. Saída no domingo de Carnaval 

14h 
 

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. 

14h 
 Aki Cê Dança 

& 
  

Fera Neném 
Feira Coberta do Padre 

Eustáquio 

No Aki Cê Dança, o repertório tébolero, forró, soltinho, samba e 
muito mais, todos voltados pra quem gosta de dança de salão. O 
Fera Neném é um bloco de repertório variado, ideal para mães e 

pais saírem junto com suas crianças – que também tocam no bloco. 
Saída no sábado de Carnaval, à tarde.  

14h30 
 

Unidos do Samba 
Queixinho 

Quadra do Queixinho 
Rua Conquista, 254 – Carlos 

Prates 

Escola de Samba de rua. Uma das melhorias baterias da cidade. 
Não tem um repertório musical cantado, mas a bateria por si só é um 
espetáculo. Saem, habitualmente, no domingo de Carnaval, mas são 

adeptos de “surpresas”.  

15h 
 

Jangalove Rua Outono, 523 - Cruzeiro Reggae, Ijexá predominam no repertório. 
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 Atenção: até as 15h a entrada promocional será de $10, depois 
será o valor normal de $18. 

 
 
 
 

15/01 
Domingo 

 
 

14h 
 

Bloco Chá Rosa – 
Com Aline Rosa 

Savassi Bloco que anima o Carnaval de Salvador. Público estimado de 15 mil 
pessoas. Ingressos devem ser trocados por um quilo de alimento 
não perecível (veja detalhes no blog) 

10h 
 
 
 

Tiete da Tieta Av. Bernardo Monteiro, ao 
lado do Colégio Arnaldo 

Inspirado na irreverência, alegria e descontração da Tieta Presley, 
personagem criada pelo famoso radialista de Belo Horizonte. No 

repertório, com arranjos bastante variados, músicas dos anos 80 e 
90. Sairá na segunda-feira de Carnaval, pela manhã 

10h 
 

Clandestinas 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. 

10h30 
 

Garota, eu vou pro 
Califórnia 

Av. dos Clarins – Califórnia I – 
Rua da Feirinha 

Samba-reggae, reggae, marchinhas Saída no sábado de pré-
Carnaval, às 15h.  

15h 
 

Pisa na Fulô Praça Pisa na Fulô 
R. Patrocínio, S/N - Carlos 

Prates 

Repertório com músicas de raízes nordestinas, em especial o forró. 
Saída na terça-feira de Carnaval.  

 

17h 
 
 

Us Beethoven Granfinos Bar – Av. Brasil, 326 
– Santa Efigênia 

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

arrocha. Delicioso.  
A entrada, para contribuir com as despesas do bloco, é de 5 

reais. 

16h20 
 
 

Fúnebre Praça JK - Sion O bloco mais “fúnebre” da cidade, que enterra a tristeza e desfile na 
sexta-feira de Carnaval, à noite, colorindo a Avenida Afonso Pensa. 
No repertório, desde o tradicional Carnaval, até o tango de Gardel, 

bolero, dentre outras boas levadas.  

 


