
SELMINHA SORRISO

Selma Rocha, conhecida como Selminha Sorriso é a primeira porta-bandeira do
G.R.E.S. BeijaFlor de Nilópolis desde 1996 e é coordenadora dos Projetos Sociais
realizados pela agremiação, onde ministra aulas para casais mirins de mestres-salas e
porta-bandeiras. Que inclui também turmas de passistas, percussão, aula de dança
de salão, monitoria de matemática e apoio jurídico, cujo principal objetivo é formar
além de sambistas, cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, com respeito,
educação e amor ao próximo

Começou como passista, mas acreditando sempre que o seu sonho de ser uma
grande porta-bandeira um dia se realizaria, pois nunca deixou de repetir para si
mesma: “Os nossos sonhos não podem morrer jamais...”. O dela não só não morreu
como já faz parte de sua vida há 30 anos;

É Bombeiro Militar, Bacharel em Direito – RG.: 31.721 – CBMERJ. Já foi assistente de
palco do Programa Samba de Primeira na CNT, apresentado por Jorge Perlingeiro,
responsável também pela divulgação das notas das Escolas de Samba Cariocas na
quarta-feira de Cinzas;

Selminha Sorriso já representou algumas Escolas de Samba do Rio de Janeiro: Unidos
de Lucas, Império Serrano, Estácio de Sá. Está há muitos anos na Acadêmicos do
Campo do Galvão – SP. E defende o pavilhão do G.R.E.S. BeijaFlor de Nilópolis há 23
carnavais;
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SELMINHA SORRISO

O seu amor à arte de empunhar o pavilhão de uma agremiação Carnavalesca rendeu-lhe diversos
prêmios como Estandartes de Ouro (1992, 1998, 2000, 2002, 2005 e 2009), sendo a maior
vencedora viva do prêmio; O terceiro lugar na pesquisa virtual da Internet Quem Tem a Cara do
Carnaval Carioca, ambos promovidos pelo Jornal O Globo; Tamborim de Ouro (1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2013, 2014 e 2015) e o prêmio criado há seis anos Casal Nota 10 da Década com
votação pela Internet, ambos promovidos pelo Jornal o Dia e Rádio FM O Dia; Prêmio Papa-Tudo -
TV Manchete (1995, 1997, 1998 e 1999); Babadinhos do Samba – Jornal O Povo, Prêmio Rádio
Tupi (1998 e 2000); e Prêmio Rádio 94 FM (2006);

Seu bailado ajudou a difundir a arte do samba por diversos países como Japão, E.U.A., Alemanha,
Emirados Árabes, Equador, Suécia, Noruega, Rússia, Canadá, Peru, Líbano, Marrocos, França,
Colômbia, Inglaterra, Portugal e outros, o que muito contribuiu para garantir a sua vaga entre as
60 homenageadas na 1ª edição do livro A Força Geminiana do Samba;

Seu sorriso pôde ser visto em comerciais de grandes empresas como Supermercados Paes
Mendonça e Guanabara, Cerveja Brahma, Citycol, Sabina Modas e Cigarros Marlboro ou em
outdoors espalhados pela cidade do Rio de Janeiro para o Carnaval 2002 numa parceria entre a
Varig e a Beija-Flor e até mesmo em capas das revistas Manchete e Vogue;
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SELMINHA SORRISO

Mas o seu talento e vontade de sempre buscar novidades não param de crescer, andou revelando
o seu lado atriz nas engraçadíssimas Pegadinhas do Programa Domingão do Faustão da Rede
Globo, onde também fez uma aparição na novela das 18 horas, tem três peças de teatro no
currículo e aparição no filme Trinta, que contava a trajetória do carnavalesco Joãosinho Trinta;

Também foi Palestrante – Orientadora do quesito Mestre-Sala e Porta-Bandeira do Grupo de
Acesso A, pela Associação das Escolas de Samba;

Recebeu em 2013 a Medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro, a maior honraria do estado, e em 2017, recebeu na Câmara dos Vereadores, a
Medalha Pedro Ernesto, a maior honraria do município do Rio de Janeiro. Em 2018 foi empossada
como integrante da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, da OAB/RJ

Selminha Sorriso é dona de casa e mãe zelosa e dedicada do adolescente Igor, de 17 anos.
Defensora ferrenha das mulheres no Carnaval e uma espécie de embaixadora informal do samba e
da luta pelos direitos e respeito aos sambistas. Sendo respeitada dentro e fora do mundo do
Carnaval por sua seriedade e por sempre se empenhar nas causas de auxílio aos menos
favorecidos e minorias;

Em 2018 Selminha Sorriso completou 40 desfilando em escolas de samba, começou em 1978, aos
8 anos de idade, levada por sua mãe, dona Jacira, para a ala das crianças da Unidos de Lucas. De lá
pra cá vem colecionando histórias de sucesso, de reconhecimento e de muita luta.
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SELMINHA SORRISO

2019 é um ano especial, pois marca os 30 carnavais como porta-bandeira. Ainda criança, cheia de
sonhos, quando ia à quadra da Unidos de Lucas ensaiar, via encantada a porta-bandeira Boneca
dar seus rodopios pela quadra e acalentava o sonho de um dia ser igual a ela. Em 1989 esse sonho
se realizou! A primeira escola onde se apresentou como porta-bandeira foi o Império Serrano,
desfilou nos anos de 1989, 1990 e 1991, neste último ano já como primeira portabandeira. Em
1992 estreou na Estácio de Sá, foi campeã, nota máxima e ganhou todos os prêmios ao lado do
seu par de toda uma vida: Cláudio Souza, o Claudinho. Permaneceram na Estácio de Sá até o
carnaval de 1995. E em 1996 ambos se transferiram para a Beija-Flor de Nilópolis, onde estão até
os dias de hoje e são amados por toda a comunidade, amor esse que extrapolou os limites de
Nilópolis, do Rio de Janeiro e do Brasil

Essa é Selminha Sorriso! A Selminha Alegria... Uma das estrelas da Grande constelação que é a
amada Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis. Um exemplo vivo de que nada é impossível
quando não deixamos de sonhar e, principalmente, não deixamos de acreditar que Deus existe!
Assim não fica difícil de imaginar seu lema sendo pronunciado pelos doces lábios que emolduram
seu marcante sorriso: “Acredite Sempre nos Seus Sonhos!”
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