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 3/dst — lui — sit. 4/gana. 6/alusão — gansos — judoca. 8/ratazana. 11/penetrantes.

passatempo

Jogo dos Sete Erros: 1-sombra da alga à esquerda; 2-olho do peixe à esquerda; 3-bolha na 
água à esquerda; 4-mão esquerda; 5-cabelo do homem; 6-alga à direita; 7-pedra à direita.

turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Mancha Verde é a campeã do Carnaval 2022 de São Paulo 
Na última terça-fei-

ra (26), aconteceu a apura-
ção das notas do desfile das 
Escolas de Samba de São 
Paulo, no Sambódromo do 
Anhembi, na Zona Norte da 
cidade. Ao todo foram julga-
dos nove quesitos e as no-
tas variaram de nove a dez. 
Neste ano, as notas foram 
lidas na ordem: harmonia, 
mestre-sala e porta-bandei-
ra, enredo, evolução, bateria, 
fantasia, alegoria, samba-en-
redo e comissão de frente.

A Colorado do Brás per-
deu 0,5 ponto por merchan-
dising, pois um integran-
te da ala dos mendigos usou 
uma camiseta em que apare-
cia a marca “Calvin Klein”. 
A Acadêmicos do Tatuapé 
também perdeu 0,5 pon-
to pelo uso de maquinário 
da infraestrutura da Liga-
SP em uma alegoria, a esco-
la usou um trator para aju-
dar a empurrar um carro 
alegórico.

A campeã do Carnaval 
2022 foi a Mancha Verde e 
com a conquista de 2019, a 

Mancha é bicampeã. Com o 
enredo “Planeta Água”, a 
Mancha falou sobre a impor-
tância da preservação e va-
lorização da água e não ape-
nas para a natureza, como 

também para rituais de vá-
rias reli giões. A Mocidade 
Ale gre ficou em segundo lu-
gar, e a Império de Casa 
Verde, em terceiro.

As escolas Co lo rado do 

Brás e Vai-Vai foram rebaixa-
das para o Grupo de Acesso 
do Carnaval de São Paulo.

No Grupo de Acesso a 
Escola de Samba Estrela do 
Terceiro Milê nio, do Grajaú, 

na Zona Sul de São Paulo, 
foi a campeã e a vice-cam-
peã, é a escola Independente 
Tricolor que também dispu-
tará a elite do Carnaval pau-
listano pela segunda vez. A 
escola Leandro de Itaquera 
ficou na última posição, foi 
rebaixada e vai desfilar no 
Grupo de Acesso II em 2023.

Já no Grupo de Acesso II, 
a vencedora foi a tradicional 
Nenê de Vila Matilde, que 
voltará ao Acesso I em 2023. 
Já a Tradição Albertinense 
foi rebaixada para o Grupo 
Especial de Bairros.

Na sexta-feira (29) o des-
file das Campeãs no Sam-
bódromo do Anhembi, con-
ta rá com as agremiações 
vencedoras do Grupo Es-
pecial, no desfile das campe-
ãs: Mancha Verde, Mocidade 
Alegre, Império de Casa 
Verde, Tom Maior e Unidos 
de Vila Maria e também do 
Grupo de Acesso: Estrela 
do Terceiro Milênio e Inde-
pendente Tricolor e do Gru-
po de Acesso II: Nenê de Vila 
Matilde.
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