
 

 

O Bloco Simpatia é Quase Amor, que desfila em Ipanema desde o carnaval de 1985. Foi 

batizado pela A Banda de Ipanema, comandada por Albino Pinheiro, - criada em 1965, um ano 

depois do golpe militar de 1964 – frequentada pela turma do jornal O Pasquim e, desde 

sempre lida, pelas forças da ordem, como uma agremiação subversiva e conspiratória.  

Bebem dessa fonte os fundadores do Simpatia que além disso, integravam, na campanha pelas 

eleições diretas, o Comitê Tancredo Neves, ligado ao antigo Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB). Esse grupo participou, ainda, da torcida organizada, Fla-Diretas, composta, 

curiosamente, de inúmeros torcedores de outros times da cidade, o que referenda o clima de 

festa e congraçamento.  Com a derrota da luta pelas eleições Diretas colocou-se uma questão 

prosaica: o que fazer dos instrumentos de percussão que animavam as ruas e as arquibancadas 

no processo de politização anterior?  

Criar um bloco de carnaval foi a solução proposta.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Carnaval 2000 

 

Escute o samba. 

http://www.sambaderaiz.net/agenor-de-oliveira-bafafa/  

 

Carioca Da Gema  
Agenor de Oliveira, Jorgito Sápia, Maurício Monteiro, Ronaldo 
Soares e Wanderley Monteiro 

Samba Simpatia É Quase Amor 

nos braços dessa gente apaixonada 

vejo de amarelo o sol se por 

e visto de lilás a madrugada 

lindo o seu sorriso aparecer 

no encanto dessa pele bronzeada 

pode chegar, é só prazer 

na multidão, é bom se ver 

e além do mar, oferecer 

o brilho de Ipanema pra você 

o carnaval me pediu 

abre outro barril, vem festejar 

é muito mais que desejo 

essa boca esse beijo 

eu vou provar 

o meu Rio é um poema 

alegria é nosso tema 

faz todo mundo cantar 

sou carioca da gema 

eu sou Simpatia em primeiro lugar. 

requebra, quebra 

na emoção da bateria 

deixa a vida te levar 

coração nessa folia 

 

 

 

http://www.sambaderaiz.net/agenor-de-oliveira-bafafa/


 

 

 
 

 

Disputando o samba na Lapa. 

 

 



 

 

Carnaval 2005 

 

Escute o Samba 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jHtIaC

0ZoWk  

 

Eu sou todo Simpatia, tão feliz na passarela 

 

Jorgito Sapia - Ricardo Mello - Júnior 

Jorge de Paula - Beto Fininho - Jorge Poeta 

 

Meu prazer é navegar 

Nas águas do Rio de Janeiro 

Vou ao mar, vou à floresta 

A cidade é uma festa 

Dá prá ser feliz o ano inteiro 

Cada canto é um encanto 

Que me seduz 

Dos arcos da Lapa, eu vou ao Maraca 

O samba me chamou em Oswaldo Cruz 

Na Vila de Noel, bebi dos seus poemas 

Voltei pro fim de tarde em Ipanema 

            Olha o sol, por do sol 

            Vai pintar nossa aquarela 

            Samba, vem cair nessa folia        Bis 

            Eu sou todo Simpatia 

            Tão feliz na passarela 

Vi meu sonho se tornar realidade 

Uma onda de esperança está no ar 

Chega mais, eu sou Rio de alegria 

Vem fazer da vida um carnaval 

Veja só lá do alto a estrela-guia 

Ilumina o horizonte de amarelo e lilás 

           Onde o Rio me levar 

           Eu vou, eu vou, com alegria 

           Se a sorte me ajudar                    Refrão 

           O amor vou encontrar no Simpatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jHtIaC0ZoWk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jHtIaC0ZoWk


 

 

Carnaval 2010 

 

Escute o Samba 

 

Simpatia-2010.wma.wma
 

 

NÃO TEM DILEMA 

Jorgito Sapia, Daniel Pereira, Flavinho Feitosa,  

Guilherme Sá, Alípio Carmo, Cláudio Souza  

    Valeu Aldyr 

 

É carnaval 

A bateria toca ao som de um Tangará 

O sol dourado, em seu último desejo 

Espera a lua para um beijo lhe roubar 

Cidade se faz poesia 

Na melodia da nossa canção 

E o povo vai cantando pelas ruas 

Um samba em feitio de oração 

 

Com que roupa? Com que roupa, eu vou? 

Hoje eu resolvo este dilema 

Com que roupa eu vou? 

Vou de amarelo e lilás para Ipanema 

      (Vem...) 

Vem mergulhar na fantasia 

O Simpatia é um mar de emoção 

Até o pierrot apaixonado 

Vai encontrar um novo amor na multidão 

Quando o orvalho vem caindo 

Sorrindo eu procuro um botequim 

Um brinde á madrugada mais vadia 

É festa, alegria não tem fim 

 

Coração disparou, a terra tremeu 

O corpo arrepiou 

O samba convida, meu bloco chegou 

Simpatia é quase amor 
  

 

  

 

 



 


