
Bloco Desliga da Justiça
Sua marca está próxima de ganhar superpoderes



Histórico
O Bloco Desliga da Justiça nasceu  numa quarta-feira o ano de 2008. Depois de um carnaval frenético, 

amigos se reuniram e decidiram partir para um novo desafio. A proposta era a criação de um bloco 

inovador, com todos os seus componentes fantasiados de seus heróis preferidos, para reviver o 

verdadeiro carnaval de rua.  

 Os  batuqueiros já faziam parte de oficinas de percussão, tocavam em vários blocos e queriam sua 

independência musical. O papo varou a madrugada e muito trabalho estava por vir. Não imaginavam 

que a conversa se tornaria realidade e que o bloco faria tanto sucesso apenas alguns anos depois.
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Com sua bateria composta por mais de 100 batuqueiros e seu repertório 

eclético, que vai do afoxé ao funk, passando pelos sambas clássicos, e 

ainda com seu próprio samba, a cada ano mais irreverente, o Desliga da 

Justiça se apresenta desde 2009 no pré-carnaval carioca, parado, na 

Praça Santos Dumont, Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. 



Perfil do Bloco e dos Foliões
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O bloco Desliga da Justiça tem a proposta de abrir o carnaval 

de rua do Rio de Janeiro de forma colorida, fantasiada, 

descontraída e com muita alegria. O bloco adotou a fantasia 

de super-herói como tema e no dia do desfile todos os 

batuqueiros e cantores estão fantasiados.  O batuqueiro do 

Desliga é um apaixonado pelo carnaval, vive este período o 

ano inteiro, sem deixar de lado suas atividades profissionais, 

já que na bateria há médicos, advogados, publicitários, 

arquitetos, músicos profissionais, jornalistas, dentre muitas 

outras profissões. 

em sua grande maioria, jovem de 20 a 30 anos, grande 

parte moradora da Zona Sul carioca e amantes de boa 

música em geral. 

É comum antes do show crianças e pais fantasiados 

curtirem uma espécie de 'bailinho' pré-batuque, 

chamado de “Baile do Máskara”, um dos personagens 

mais tradicionais do bloco, com o auxílio luxuoso do DJ 

Charada.  

Mas o perfil do folião do Desliga é, 

Bom humor, irreverência e muita

alegria são a marca registrada

do bloco Desliga da Justiça.



Perfil do Bloco e dos Foliões
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O perfil do folião do Desliga é, em sua grande maioria, jovem de 

20 a 30 anos, grande parte moradora da Zona Sul carioca e 

amantes de boa música em geral. 

Desde 2009, o bloco se orgulha de ter feito apresentações 

sempre pacíficas, sem brigas. Nos últimos anos, a partir de 

parceiras com a Associação de Moradores da Gávea, os super-

heróis ainda contribuíram para a conscientização dos foliões 

sobre a limpeza da Praça Santos Dumont e o correto descarte de 

lixo e uso dos banheiros químicos.

Foliões do Desliga

chegando ao local

do desfile (Praça S. Dumont)

O Desliga tem uma excelente

relação com a Associação de

Moradores da Gávea e nunca

houve nenhum registro de

briga ou violência em seus

desfiles!
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A Harmonia do bloco Desliga da Justiça é 

formada por jovens talentos dos palcos cariocas 

que, reunindo estilos diferentes, consegue dar 

identidade à sonoridade do bloco, com um 

repertório variado que inclui pops, rocks, 

reggaes, afoxés, MPB e claro, muito samba!

Perfil Harmonia 

Cantor, compositor e fundador do 

Desliga da Justiça. Autor dos três 

primeiros sambas do bloco, é 

jornalista e advogado também! Sua 

trajetória musical inclui participações 

no bloco Quizomba e em outros 

projetos, como o Bloco AquiloLivre e 

a banda de rock Usmanuveio. 

Atualmente se dedica ao Desliga e a 

seu projeto pessoal, Santo Forte. 

Sua praia é o rock, o pop e o reggae.

A voz feminina do Desliga, é do 

samba. A cantora estreou este ano 

no bloco, faz parte do projeto Pôr do 

Santa e do projeto Música Viva. Entre 

outras atividades, foi também 

cantora no carro de som da G.R.E.S. 

São Clemente e cantou em muitos 

bares e casa de show do Rio de 

J a n e i r o  c o m  g r u p o s  c o m o  

Falassério, Santo Remédio, Saravah 

e com sua carreira solo. 

Contrabaixo e cavaquinho do 

Desliga, toca em rodas de choro e 

samba no Rio, e chegou ao bloco em 

junho de 2012, já para os ensaios do 

carnaval 2013; além de suas 

atividades musicais, trabalha na EBC 

- TV Brasil, no programa Estúdio 

Móvel. Seu gosto musical é variado: 

curte jazz, samba (sambas-enredo, 

samba de raiz, marchinhas), reggae, 

forró e rock!

Guitarra, violão e voz, é professor de 

música no Centro Educacional 

Pequena Cruzada, na Escola Oga 

Mitá e no Colégio Sagrado Coração 

De Maria. Marcelo já trabalhou com 

diversos nomes da cena carioca, 

seja acompanhando artistas como 

Beth Carvalho, como músico de 

estúdio ou com seus projetos 

pessoa i s ,  como o  Co le t i vo  

Balangandãs. 

Celso Chagas Joana Rychter Marcelo Curvello Marcelo Sant’AnnaCoringa Hera Venenosa Fantasma Batman
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Perfil Bateria

Mestre de bateria do Desliga desde sua fundação, é 

professor na oficina do bloco Quizomba e instrumentista 

na banda Quizomba. Já trabalhou com nomes como o 

percussionista Siri e a jovem revelação da MPB, Anna 

Ratto, além de manter um trabalho voluntário na oficina de 

percussão de carnaval Brasil Nagô, realizada em 

comunidades na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. 

Atualmente, além do Desliga, Roque Miguel compõe a 

banda AfroJazz. 

Roque Miguel Super-choque e Mestre de Bateria

A bateria do Desliga, desde o início, se preocupa com a qualidade dos seus arranjos e escolha do 

repertório. A cada ano os foliões são surpreendidos com novas músicas e os batuqueiros, após 

de meses de ensaio, tocam com prazer e uma energia que ‘joga o clima lá no alto’. Essa 

combinação dá certo. Também dá samba, pop rock, samba-reggae, afoxé e coloca a Gávea 

inteira pra dançar.



2013
9.000 foliões

Desfile - Evolução Público
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2009
4.000 foliões

Visão da Praça S. Doumont.

Os foliões ocupam a área da

praça e dos bares que formam

o Baixo Gávea.

Evolução foliões e patrocínio

Recursos próprios

2010
6.000 foliões
Recursos próprios

2011
8.000 foliões
Ambev e Via Embratel

2012
9.000 foliões
Ambev

Patrocínio Ambev



Depoimentos
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Muitos foliões interagem com o Desliga através do Facebook.

São mensagens de foliões que seguem o Desliga nos ensaios, nas festas 

e nos desfiles na Gávea. É interessante observar, que muitos desses 

depoimentos são de pais que foram ao desfile com seus filhos.

Estivemos com nossos gêmeos

de três anos no bloco desliga

e amamos!!!  Foi muito divertido

e seguro!  Parabéns a todos os 

envolvidos! Parabéns aos 

super-amigos-heróis !!!!!

Aline Fontes

26 janeiro 2013
Adorei o bloco!!!!!

Muito bom!!!!

Desliga agora

liga depois.......rs!

Danielle Altomari

 04 fevereiro 2012

Hugo Batista

06 fevereiro 2012

EXCELENTE!!!

Ano que vem

estarei lá de novo!!!

Estive lá hoje e adore!!!

Bom demaisss!!!

Parabéns!!! 

Amanhã coloco um

vídeo que fiz de vcs!

Bjkasss

Rosa Maria

26 janeiro 2013

Estes depoimentos foram retirado do nosso Facebook (Fanpage 

e página de evento criada para o nosso desfile na Gávea.  



Desliga nas Mídias Sociais
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+ 2000
pessoas total opções curtir

+ 8000
pessoas total alcance semana

+ 474.000
resultados pesquisa no Google

Alguns dados presença web

O Desliga está presente

no Facebook e também

possui um super blog.

www.facebook.com/pages/Bloco-Desliga-da-Justiça/144377828952666

/blog.desligadajustica.com.br/



Comunicação
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O Desliga procura manter a mesma identidade na forma de se comunicar com 

seu público, seja interno ou externo.

As peças de comunicação apresentam sempre o bom humor, a irreverência e 

a alegria que tanto caracterizam o bloco.

Isso acaba gerando um efeito viral interessante, pois muitas são 

compartilhadas e comentadas.

Dilma não vai mais a Washington.
Motivo seria viagem do Obama para
ir ao Show do Desliga da Justiça

AGORA É OFICIAL

Em nota, Presidente Dilma disse que o motivo não era
a espionagem do governo americano, mas sim, a vontade
do Presidente Obama de dançar Zazueira e Lourinha Bombril,
no próximo dia 21/09 na Gafieira Moderna.

desligadesliga

me liga depois!me liga depois!
agora,agora,

desligadesliga

me liga depois!me liga depois!
agora,agora,

a festa!a festa!a festa!a festa!

#desliga2014

Obama também lançou uma nota,
informando  que só ele e o presidente do
bloco, Rodrigo Bello (Zorro), sabem da 
novidade que será anunciada no show.  

Obama diz saber qual a
novidade do bloco

A lista amiga não para de receber novos
nomes dos convidados e seus amigos.
Para quem ainda não enviou, o email da lista
é eventos@desligadajustiça.com.br   

Lista amiga está
bombando

desligadesliga

me liga depo
is!

me liga depo
is!agora,agora,

desligadesliga

me liga depo
is!

me liga depo
is!agora,agora,

a festa!a festa!a festa!a festa!
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VENDO URGENTE
I N G R E S S O  P A R A O
ROCK IN RIO DIA 21/09.
SUPER BARATO MESMO. 
MOTIVO: SHOW DO BLOCO
DESLIGA DA JUSTIÇA
N O  M E S M O  D I A .
TRATAR  POR  EMAIL :

tenhoqueirshowdesliga@meajuda.com.br

#desliga2014



Planejamento 2013/2014
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O Bloco Desliga da Justiça vem crescendo exponencialmente e a 

necessidade de uma seriedade e profissionalização se tornou palavra de 

ordem. Com uma diretoria definida alinhada com a harmonia e bateria, o 

bloco vem se destacando no meio musical de Blocos de Carnaval de Rua. 

Estão programados eventos mensais do bloco até dezembro de 2013 e, 

em janeiro, a ideia são ensaios abertos, criando assim um verdadeiro show 

de programação para os foliões.

A primeira festa do bloco em 2013foi  em 

setembro e lotou a casa Gafieira 

Moderna, no Centro do Rio. Em 

outubro, o 'Desliga na Praia' fará uma 

verdadeira confraternização dos 

batuqueiros e amigos em Saquarema, 

Região dos Lagos. Para novembro, mais 

uma festa e em dezembro o Concurso de 

Sambas, onde será escolhido o samba-enredo 2014 entre os batuqueiros do 

bloco. Nos moldes de uma festa das tradicionais escolas de samba, o evento 

promete mexer com a cena carioca de blocos de Carnaval.

gDesli agDesli a
praiapraianana
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BATERIA
SAQUAREMA • RJSAQUAREMA • RJ

gDesli agDesli a
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Primeiro evento da programação 2013/2014.

Festa Desliga Agora, Me Liga Depois! Realizada na Gafieira Moderna, centro do Rio Marca e camisa do evento Desliga na Praia



Composição do Desliga da Justiça

Presidente
Rodrigo Bello

Contato: 21 9146-1563

Diretor de Eventos e Produção
Felipe Seperuelo

Contato: 21 9345-7883

Diretor de Harmonia
Celso Chagas

Contato: 21 9448-5960

Diretor de Bateria
Roque Miguel

Contato: 21 9209-4349

Diretor de Logística e Eventos
Luciano Luppa

Contato: 21 8394-8394

e-mail para eventos/shows
desliga@desligadajustica.com.br



Esse é o bloco Desliga da Justiça
Deixe sua marca experimentar seus superpoderes


