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Rio de Janeiro already lives the Carnival atmosphere
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It's time to buy a ticket and travel to Rio de Janeiro. In precisely 28 days the city will be
invaded by the contagious joy of Carnival. It is true that the blocks and samba schools’
rehearsals are already warming the tambourines and attracting thousands of local revelers
to the streets and samba schools’ compounds. The party starts officially on Friday, March
1st, and lasts until Wednesday morning, on the 6th. However, on the weekends that
precede the event, as well as on the 9th and 10th, there will also be parades of blocks and
samba schools. According to the official agencies, more than 7 million people - 1.5 million of
whom being tourists - are expected to participate in the street parties and in the
Sambadrome, place of the samba schools’ parade. The impact in the city's economy is
estimated at R$ 3.5 billion.

Carnival Rio 2018 - Cordão da Bola Preta | Photo: Facebook | @cordaodabolapreta

Soon after the new year's, on January 6th, tens of blocks spontaneously occupied the streets
of Downtown Rio, thus informally opening the party. However, during Carnival, everyone
follows a schedule organized by the city council. The party has an appointed day, time and
route. Over 500 blocks are part of the programming and spread joy through the streets of
the South, North, West zones and Downtown. The larger and most famous block, Cordão da
Bola Preta, attracts more than 1 million people to the streets Downtown. The parade, that
includes several cars with loudspeakers, is the most traditional of the Saturday of Carnival.
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Considered the greatest show on Earth, the samba schools parade occupies the schedule of
Avenida Marquês de Sapucaí, in Downtown Rio. The public can watch the show from VIP
boxes, friezes or stands. The capacity, increased after the renovations carried out to receive
the competitions of the 2016 Olympic Games, is of 72 thousand people per night. Overall, 27
samba schools cross the 700 meters of the avenue, divided in Groups A and Special. The
latter gathers the Carnival elite, with traditional schools like Mangueira, Portela, Salgueiro
and Beija-Flor. The competition between the schools take place from Friday to Monday. On
Saturday the 9th, the six best ranked schools’ parade. It is a unique experience.
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Rio de Janeiro já vive o clima do carnaval
Chegou a hora de comprar uma passagem e embarcar para o Rio de Janeiro. Daqui a exatos
28 dias a cidade será invadida pela alegria contagiante do carnaval. É bem verdade que os
blocos e ensaios das escolas de samba já estão aquecendo os tamborins e arrastando
milhares de foliões cariocas pelas ruas e quadras de escolas de samba. Oficialmente, a festa
será aberta na sexta-feira, dia 1º de março, e se estenderá até a manhã da quarta-feira, dia
6. Porém, os finais de semana que antecedem a folia, assim como os dias 9 e 10, também
serão marcados por desfiles de blocos e escolas de samba. A expectativa é que, segundo os
órgãos oficiais, mais de 7 milhões de pessoas, sendo 1,5 milhão de turistas, participem da
festa nas ruas e no Sambódromo, local de desfile das escolas de samba. O impacto na
economia da cidade é estimado em R$ 3,5 bilhões.
Logo após o réveillon, no dia 6, dezenas de blocos tomaram, de maneira espontânea, as ruas
do Centro abrindo de forma informal a folia. No desfile durante o carnaval, no entanto,
todos seguem uma agenda organizada pela prefeitura da cidade. A festa tem dia, hora e
percurso definidos. Mais de 500 blocos fazem parte da programação e espalham alegria
pelas ruas das zonas Sul, Norte, Oeste e Centro. O maior e mais famoso bloco, O Cordão da
Bola Preta, chega a arrastar pelas ruas do Centro mais de 1 milhão de pessoas. O cortejo,
que conta com diversos carros de som, é o mais tradicional do Sábado de Carnaval.
Considerado o maior espetáculo da Terra, o desfile das escolas de samba ocupa a
programação da Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio. O público pode assistir ao
espetáculo de camarotes, frisas ou arquibancadas. Por noite, a capacidade, ampliada após
as reformas para receber competições dos Jogos Olímpicos de 2016, é de 72 mil pessoas. Ao
todo, 27 agremiações cruzam os 700 metros da passarela, divididas nos grupos A e Especial.
Este último reúne a elite do carnaval, com escolas tradicionais como Mangueira, Portela,
Salgueiro e Beija-Flor. A competição entre as escolas ocorre de sexta-feira a segunda-feira.
No dia 9, sábado, desfilam as seis melhores colocadas. A experiência é única.
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