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Rio´s Carnival brings joy to photographers 
 
When the parades take over the streets in Rio de Janeiro in February and March, most 
cariocas and tourists take their costumes out of the closet. But not everyone is interested in 
the rhythm of the revelry. The contagious joy and creativity excite the curiosity of hundreds 
of photographers from all over the world. Between a confetti and a serpentine, the crew 
doesn´t lose a click. 
 

Tomorrow (02-23), when about 100 teams promise to shake the city, a group of photograph 
lovers, led by professor Tiago Petrik, will take the field to find the best characters in the 
revelry. Clicks can be seen in @rioetc profile on Instagram. But this is just one of many 
groups taking the streets to ensure photos that can boost the social medias or exhibitions. 
 
The popular ball promoted by the Cordão do Boitatá, in Praça XV, Downtown Rio, is 
traditionally a meeting point for amateur or professional photographers. The party takes 
place on Sunday, between 9am and 5pm. Dozens of singers and musicians take turns on 
stage to cheer a crowd that invests in elaborated costumes. At every step, the visitor is 
surprised by their creativity. We separate a few clicks. Check it out: 

 

 
 

Cordão do Boitatá | Photo: Elisângela Leite/Folia de Imagens | https://bit.ly/2BR83sJ 

 
 

Cordão do Boitatá | Photo: Claudio Lara | https://bit.ly/2GCx9Q9 
 

 
 
Cordão do Boitatá | Rodrigo Soldon | https://bit.ly/2Nn6rvw 

https://bit.ly/2GCx9Q9


 
Cordão do Boitatá | Photo: Tata Barreto/Riotur | https://bit.ly/2SQBGoC 
 

 

 

 
Cordão do Boitatá | Photo: André Valente Foto | https://bit.ly/2GXxtrV 

 

 

 
Sassaricando e Boitatá | Photo: Mauro Pimentel/Terra | https://bit.ly/2GFllfM 
 

 
 

 

The text above may be reproduced in whole or in part at no cost. Pictures are merely 
illustrative, and their use must be authorized by their respective rights holder. 
You are receiving this email because your opinion matters to us. The RioCVB Press Office is a 
department dedicated to generating content on the city of Rio de Janeiro to be distributed 
free of charge in Brazil and abroad. As part of our methodology, we will periodically 
produce and send the proprietary contents. We are at your disposal and we count on your 
support for a relationship of cooperation. 

 

 
 

Carnaval no Rio faz a alegria dos fotógrafos 

Quando os blocos tomam as ruas no Rio de Janeiro nos meses de fevereiro e março, a 
maioria dos cariocas e turistas tira a fantasia do armário. Mas nem todo mundo está 
interessado apenas no ritmo da folia. A alegria contagiante e a criatividade despertam a 
curiosidade de centenas de fotógrafos de todo o mundo. Entre um confete e uma 
serpentina, a turma não perde um clique. 

Amanhã (23/02), quando cerca de 100 agremiações prometem sacudir a cidade, uma turma 
de amantes da fotografia, liderados pelo professor Tiago Petrik, vai entrar em campo para 
buscar os melhores personagens da folia. Os cliques poderão ser vistos no perfil @rioetc, no 
Instagram. Mas esse é apenas um dos muitos grupos que saem às ruas para garantir fotos 
que farão sucesso nas redes sociais ou em exposições. 

O baile popular promovido pelo Cordão do Boitatá, na Praça XV, Centro do Rio, é 
tradicionalmente um ponto de encontro de fotógrafos, amadores ou profissionais. A festa 
ocorre no domingo de Carnaval, entre 9h e 17h. Dezenas de cantores e músicos se revezam 
no palco e animam uma multidão que investe em fantasias bem elaboradas. A cada passo, o 
visitante se surpreende com a criatividade dos foliões. Separamos alguns cliques. Confira: 

 



 

O conteúdo textual acima pode ser reproduzido total ou parcialmente sem custos. As 
imagens são meramente ilustrativas e seu uso deve ser autorizado pelo respectivo detentor 
dos direitos. Você está recebendo este e-mail porque sua opinião importa para nós. O Press 
Office do RioCVB é um departamento dedicado a gerar conteúdo sobre a cidade do Rio de 
Janeiro para ser distribuído gratuitamente no Brasil e exterior. Como parte da nossa 
metodologia nós produziremos e enviaremos periodicamente o conteúdo proprietário. 
Estamos à disposição e contamos com seu apoio para uma relação de mútua colaboração. 

 

 


