Associação Carnavalesca e Esportiva de Bonsucesso – ACEB

Bloco “As Piranhas”
HISTORIA

O BLOCO CARNAVALESCO, denominado as PIRANHAS nasceu
no carnaval de 2000, sob as iniciativas de Gabriel, Titinho, Domingos e amigos,. Tudo
inicia com a iniciativa de realizar uma partida de futebol no sábado de carnaval com
homens transvestidos de mulher, denominado jogos das piranhas, vindo solidificar as
tradicionais partidas de futebol a partir de 2002 com desfile de Rua em Bonsucesso no
sábado de Carnaval, onde na havia mais desfile de carnaval de rua, como ocorriam nas
décadas de 1970 e 1980. Em 2005, ocorre o primeiro desfile oficial de rua, dentro de uma
programação do município em Bonsucesso, o que representou o resgate dos tradicionais
carnaval de Rua em Várzea Grande realizado com o apoio da população distrital e a
Prefeitura Municipal de Várzea Grande com desfiles de blocos da região, vindo desfilar
oficialmente o Bloco as Piranhas.
O sucesso desta iniciativa em 2005, deve-se ao trabalho das
senhoras Juliane Ferreira da Silva, nossa popular “Sula”, Celcina e Maria Bento, a popular
“Chuita” juntamente com os antigos fundadores do Cordão Carnavalesco,
que
abraçaram os desafios de colocar na rua o que de melhor pudesse representar a
alegria e a diversão para a família bonsucessiana e varzeagrandense no reinado de
Momo.
Assim, oficialmente o Bloco “As Piranhas”, firmou nos eventos do
reinado de Momo em 08 de Fevereiro de 2005, quando de seu primeiro desfile
Carnavalesco Oficial de rua no distrito de Bonsucesso, comunidade histórica e tradicional
ribeirinha a margem direita do lendário rio Cuiabá, em Várzea Grande – Estado de Mato
Grosso. Nos anos seguintes ganhou admiradores e simpatizantes com sua coreografia e
estilo próprio de festeja o reinado de Momo em terras varzeagrandense, não ficando fora
de nenhum desfile, nestes últimos 11 anos, com muita alegria, que leva as ruas distritais,
crianças, famílias, adolescentes, jovens, idosos e cidadãos com muita diversão / folia e
destaque. Chegando em 2014 a ser citado não como um Bloco, mas como Escola de
Samba pelos meios de comunicação, rádio jornais e televisão. Deste então era o objetivo
dos seus idealizadores e membros buscar a sua identidade jurídica, o que veio a
acontecer em 16 (Dezesseis) dias do mês de Novembro de dois e treze, as 15h00min,
em Assembleia Geral de Fundação, solidificar a sua identidade jurídica sob a
coordenação e idealização de Gabriel Kara José Neto e Juliane Ferreira da Silva,
coordenadores do Bloco Carnavalesco denominado “AS PIRANHAS”, do distrito de
Bonsucesso.
Assim, seus objetivos são:
I. Promover atividades recreativas;
II. Promover eventos com participação de pessoas da Comunidade ribeirinha de
Bonsucesso e Várzea Grande;
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III.

Promover e incentivar a apresentação pública da Associação Carnavalesca e
Esportiva de Bonsucesso - ACEB, principalmente durante o período carnavalesco
nacional;
IV. Promover reuniões de caráter esportivo, social, cultural e cívico para o
desenvolvimento do intercâmbio entre seus associados, familiares e a sociedade
municipal;
V. Representar os componentes da Associação Carnavalesca e Esportiva de
Bonsucesso - ACEB, junto às demais entidades esportivas, sociais, culturais,
recreativas, etc.;
VI. Procurar elevar o nível cultural e social de seus associados, promovendo eventos e
reuniões para tal fim;
VII. Promover eventos de confraternização, exposições e incentivo a cultura, etc.;
VIII. Colaborar com os poderes constituídos e com pessoas jurídicas ou físicas, atuando
como parceira na promoção cívica, educacional, social e assistencial para fins
humanitário;
IX. Tomar quaisquer outras iniciativas tendentes a fortalecer o espírito associativo, de
solidariedade e cooperação cm a coletividade.
Atendendo as exigências legais, obteve seus Registros Jurídicos como entidade sem fins
lucrativos e de direito privado, junto ao Serviço Notarial de Várzea Grande e sua inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica. Tornando uma entidade habilitada juridicamente
na busca todos os incentivos para a promoção de seus objetivos estatutários e
regimentais homologados.

Bandeiras Oficiais da ACEB
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