
20 anos de Remédio é o Samba.



O Bloco foi fundado em 2000 por médicos e amantes do samba de raiz, especialmente integrantes da Velha Guarda da
Mangueira e do Salgueiro e sempre coloca em sua camisa temas relacionados à saúde da população. O desfile ocorre no
Sábado de Carnaval com a concentração na Av. Atlântica, esquina com a Rua Xavier da Silveira.

O que começou com um pequeno carrinho de som, com cerca de 200 pessoas, transformou-se num mar de gente que canta e
dança sambas de enredo e marchinhas. Segundo a PM, o desfile do Remédio já chegou reunir a 15 mil pessoas.

Os ensaios acontecem a partir do segundo semestre, com roda de samba conduzida pelo rupo musical do Remédio. 

Nascido com apoio dos médicos, o Remédio sempre realiza agenda de cidadania. Já fez shows em benefício de desabrigados e
sempre divulga em seus eventos e desfiles campanhas em defesa da saúde da população. Milhares de preservativos já foram
distribuídos. Foi o único bloco parceiro do HEMORIO ao lado das grandes escolas de samba em campanha de doação de
sangue e realizou ações de conscientização  em defesa do ciclista no trânsito e de prevenção ao câncer de pele. 

O Remédio, seguindo a tradição do samba de raiz, tem a sua feijoada. Sempre ao som de ótima música e samba no pé.

O Remédio é o Samba é um ponto de cultura do MinC. Tendo oferecido a crianças da rede pública de ensino oficinas e aulas
de audiovisual. Uma experiência extraordinária em parceria com o Studio Escolas de Atores.
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Instagram  

https://www.instagram.com/oremedioeosamba/



Facebook  

https://www.facebook.com/oremedioeosamba-108698924635176/



Canal no youtube  

https://www.youtube.com/channel/UChoZujJOSG6lAzOT5iiwCIA



MANTENHA CONTATO

oremedioeosamba@gmail.com

ong.oremedio

(21)970446393

@oremedioeosamba

oremedioeosamba.blogspot.com
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