


Abram alas, mas Fechem os cercos!
Caro leitor. Antes de ser taxado de ranzinza ou rabugento, quero deixar bem claro: 

também sou um folião de primeira, e amo o carnaval! No entanto, infelizmente, 
como jornalista e, principalmente, cidadão, tenho de lembrar que devemos dosar 
nossa alegria, entendendo que a folia acaba em três dias. Infelizmente, muitas das 
“coisas” que acontecem justamente nesses nossos momentos de “descuido” nos 
deixam depois muito indignados. Sapucaí à parte, não podemos achar que está 
tudo lindo e maravilhoso, sabendo, por exemplo, que de acordo com dados da 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, Niterói é o município do estado 

Colunas

Realmente não há mais nada 
nesse mundo que não possa ser 
reaproveitado, principalmente na 
arte. Até mesmo em uma simples
torrada queimada foi encontrada 
uma maneira de reutilização. O 
fotógrafo Neozelandês, Henry 
Hargreaves, criou retratos de 
grandes ícones como os Beatles, 
Marilyn Monroe e Che Guevara, 
utilizando centenas de pedaços de 
torradas queimadas. Os pães são 
cortados e encaixados de maneira 
que os desenhos tenham detalhes 
como olhos e bocas.

Torrada queimou? Faça arte!
Febre na maioria das praias e 
praças da cidade, o Slackline vem 
deixando de ser uma simples 
prática de lazer, para se tornar 
competição. Para o nosso orgulho, 
um niteroiense pode ser
considerado um dos melhores 
atletas do mundo. Carlos Neto, o 
Netinho (foto), campeão de um 
torneio nacional em Itacoatiara, 
representou o país no Slackline 
Open, primeira etapa do
Campeonato Mundial da modali-
dade, que foi realizado no início do 
mês, em Munique, na Alemanha.

Calma e equilíbrio

Esporte

Diariamente somos bombardeados 
com campanhas e incentivos à 
prática de atividades físicas. O 
verão não permite um indivíduo 
sedentário. Por isso, movimentar-
se é insubstituível e nos
proporciona uma série de benefí-
cios à saúde. Para os não adeptos 
das academias, há várias opções 
para colocar nossos corpos em 
bom funcionamento. Atividades 
lúdicas e em grupo são uma 
sugestão. Movimente-se,
divirta-se, seja saudável!
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que mais arrecadou com impostos no ano passado, mas, em contrapartida, o que menos investiu esses tributos. 
Pelo levantamento, a média recolhida por morador em toda a região é de R$ 111,30, enquanto em Niterói o valor 
quase triplica, atingindo R$ 299,79. Já no ranking de investimentos, nossa cidade está em 80º lugar. Dessa 
quantia, são investidos apenas R$ 11 milhões.  Pelo quarto ano consecutivo, o documento também apontou que 
nossa cidade é a que mais recolhe IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Vamos festejar o carnaval. Nós 
merecemos.  Mas, não vamos deixar o “estandarte do sanatório geral passar.”

Leia mais em: www.guiadeniteroi.com/colunas
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Divulgação

Única escola niteroiense campeã do Grupo Especial, em 1997, a Unidos 
do Viradouro quer retornar aos tempos de glória. Atualmente no “Grupo A”, 
espécie de segunda divisão da Liga das Escolas de Samba, a agremiação 
não quer saber de bater na trave novamente. Para o desfile deste ano, a 
vermelho e branco do Barreto promete inflamar a Sapucaí homenageando 
um dos grandes nomes da história cultural do país, o jornalista, escritor e 
dramaturgo, Nélson Rodrigues, que em agosto completaria 100 anos. Com 
o enredo: “A vida como ela é, bonitinha, mas, ordinária... Assim falou 
Nélson Rodrigues”, do carnavalesco Alexandre Louzada, a Viradouro será a 
sexta escola a desfilar na avenida, no sábado, dia 18.

Famosa por sempre apresentar grandes personalidades à frente de sua
conceituada bateria, nesse ano o destaque não será diferente. A atriz niteroiense 
Monique Alfradique ficará responsável pelo pomposo posto. Ela, que desfila há
dois anos pela escola, não escondeu a emoção de fazer parte desse seleto grupo
de celebridades.

“Fiquei muito feliz e orgulhosa com o convite da Viradouro para ser a rainha da 
bateria da escola. Nasci em Niterói e moro lá até hoje. Estar na quadra é

Rumo à elite!

Nova Rainha
Dpto Cultural Viradouro

emocionante. Fui recebida com um enorme carinho, e podem ter certeza de que defenderei a bateria nota 10
do mestre Pablo com muito amor! Ocupar um posto que já foi de Luma de Oliveira e Juliana Paes é uma
responsabilidade enorme, e vou me empenhar para fazer bonito como elas”, declarou a atriz, que apesar de 
desfilar pela primeira vez como rainha de bateria, já possui bastante experiência em carnavais. Em 2008,
ela desfilou nas 14 escolas do Grupo Especial de São Paulo.

Reeleito presidente da escola para o próximo triênio, o músico Gusttavo Clarão não quer saber de outra coisa 
que não seja levar a Viradouro novamente à elite do carnaval carioca. O dirigente afirma que o lugar da agremi-
ação sempre será no Grupo Especial.

“Agradeço a confiança de todos que me reelegeram presidente. Hoje estamos com um time de grandes
profissionais. Sei que mais uma vez garra, determinação e comprometimento não irão faltar. O objetivo principal
é levar a escola de volta ao Grupo Especial e tenho a certeza que vamos conseguir”, destacou Clarão, que durante 
os ensaios da escola recebeu na quadra a visita de Nélson Rodrigues Filho, que prontamente aprovou o
samba-enredo.

Não é somente Monique Alfradique que será destaque no carnaval da Viradouro. 
A eterna musa Juliana Paes voltará a Sapucaí. A atriz, que foi a rainha de bateria 
da escola por cinco anos, entre 2004 e 2008, retornará como “rainha de honra”. 
Emocionada, Juliana não conteve as lágrimas ao comentar a homenagem. “Não 
existe volta para quem nunca foi embora. A Viradouro é minha escola do coração. 
Aqui, eu me sinto em casa! Tive o privilégio de estar à frente da bateria e quero 
agradecer ao Gusttavo por essa linda homenagem. Quem é apaixonado por 
carnaval, nunca esquece a emoção de estar na avenida", disse Juliana, que sairá 
na ala da diretoria da agremiação.

A volta da musa
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Divulgação

Representante da região no Grupo Principal do carnaval, a Porto da 
Pedra, de São Gonçalo, homenageará a escritora Maria Clara Machado
em seu desfile na Sapucaí. Com o enredo “Da seiva materna ao equilíbrio 
da vida”, de autoria do carnavalesco Roberto Szaniecki, o Tigre, que será a 
quinta agremiação a desfilar no domingo, 19, terá como tema o iogurte, 
abordando a importância dos alimentos lácteos para a nutrição. 

A composição é resultado de uma pesquisa rigorosa da equipe de 
carnaval da escola, que há meses trabalhou no tema em sigilo, mas que 
ainda guarda a sete chaves algumas surpresas que só serão reveladas no 
dia da apresentação. Segundo o presidente, Francisco Marins, a Porto da 
Pedra pretende passar a importante mensagem sobre o cuidado com a 
alimentação para uma vida produtiva e saudável.  

Com todos os mimos que uma rainha merece, a atriz paulista Ellen Roche foi 
coroada rainha de bateria da Porto da Pedra. Visivelmente emocionada, a musa 
agradeceu o carinho de todos na comunidade, que a receberam de braços abertos.

“Aqui é uma comunidade maravilhosa onde todos me acolheram. O meu coração 
já é de vocês. Eu disse em algumas outras entrevistas que, para mim, o carnaval é 
amor, e é amor o que eu estou sentindo por vocês. Quero retribuir os aplausos que 
vocês me deram", declarou Ellen assim que recebeu a faixa e coroa de rainha, na 
quadra da escola.

Viva o leite!

Salve a Rainha!  
Divulgação

Para Francisco Marins, o carinho que Ellen recebeu em sua coroação é a resposta para muitas pessoas que 
criticaram a não escalação de uma menina da comunidade para o posto. Segundo o dirigente, a oportunidade de 
Ellen sair como rainha de bateria da agremiação é uma vitória do Tigre.

“Foram muitos comentários desnecessários sobre a questão da nossa rainha. Enquanto isso, a gente já estava 
negociando com ela. Hoje a nossa comunidade recebe a Ellen com esse calor humano e com a salva de palmas 
que ela merece", destacou o dirigente.

“Estamos muito felizes por mostrarmos o bem que o leite e seus derivados fazem à saúde, destacando-se o 
iogurte, que é um produto que convive com o dia-a-dia da população de todas as idades. Contaremos com a 
importante parceria da Danone, que agregará valor ao nosso trabalho, como também participará ativamente
das ações sociais e culturais da comunidade”, destacou.

Assim como a Viradouro, que homenageia sua musa Juliana Paes como
“rainha eterna” da escola, a Porto da Pedra também não esqueceu sua grande 
estrela de outrora. A modelo Solange Gomes, que foi a rainha de bateria por 
mais de uma década, também voltará a desfilar na Sapucaí pelo Tigre.

Justa homenagem
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Desistir? Jamais!
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Muito elogiada pelo desfile do ano passado - 
na época alguns críticos afirmaram que foi o 
melhor desfile da divisão de acesso - a 
Acadêmicos do Cubango promete muito 
empenho para brilhar ainda mais no carnaval 
2012. Pensando assim, a escola que será a 
nona e última a desfilar pelo Grupo A, no 
sábado, 18, levará à avenida a vida de um dos 

mais importantes homens da era industrial do Brasil, Barão de Mauá, com o 
enredo: “Não desistir jamais”.

O presidente da verde e branco, Olivier Vieira, o Pelé, adiantou que a escola 
está mais do que preparada para um grande desfile na Sapucaí. Segundo o 
dirigente, a Cubango vai levar ao pé da letra o lema de seu samba-enredo.

"A gente não quer só passar na Sapucaí. A Cubango vai seguir o exemplo do 
Barão de Mauá, não vai desistir jamais! Nós vamos ser a última escola a 
desfilar no sábado de carnaval, já de manhã. Pensamos nisso na hora de 
escolher o samba. Tinha que ter pegada, um samba guerreiro, que represen-
tasse bem a história do Barão de Mauá e levantasse o público, que já vai estar 
cansado no final dos desfiles", salientou o presidente.

Divulgação

Aprovada com louvor 
A rainha de bateria da Cubango no 

desfile deste ano será a bela modelo e 
dançarina carioca Dani Sperle, que ficou 
conhecida em 2009 como a “musa do 
tapa-sexo” por ter aparecido praticamente 
sem proteção alguma na Sapucaí. A nova 
rainha não escondeu a emoção de repre-
sentar os ritmistas do mestre Jonas.

“Estou muito feliz e emocionada. Desfilar pela Cubango é uma honra. Fui 
muito bem recebida por todos aqui. Vou dar meu sangue pela escola rumo ao 
título em 2012 e ao acesso para o Grupo Principal em 2013”, afirmou Dani, que 
também desfilará pela Porto da Pedra, mas como musa.

Quem não cansa de economizar elogios à sua nova rainha de bateria é Pelé. 
Para o presidente, Dani Sperle é a pessoa certa para o posto.

“A comunidade gosta de uma rainha presente, com carisma e que vista a 
camisa da escola. E todas estas qualidades a Dani possui. Estamos muito 
felizes em coroá-la rainha da nossa bateria. Certamente mais um motivo de 
orgulho para a Cubango e toda a comunidade”, enfatizou.

Tradicional participante de carnavais e desfiles em 
Niterói, a Acadêmicos do Sossego também 
marcará presença no carnaval carioca. Partici-
pante do Grupo de Acesso “C”, espécie de quarta 
divisão da Liga, a Azul e Branco de Pendotiba 
levará como tema o samba-enredo  “Tupã, o 
Soberano Guarani e a Encantadora Floresta da 
Magia”. A escola, que tem José Adriano Valle da 

Acadêmicos do Sossego

Costa, o Folha, como presidente, o carnavalesco Fabiano Santanna, e a rainha 
de bateria, Camilla Macedo, será a 11ª agremiação a desfilar no domingo, dia 
19, na estrada Intendente Magalhães, no Campinho.

GuiadeNiteroi.com em Revista / Fev 2012



Niterói será a sexta cidade no mundo a receber uma sede do 
programa de Estratégia Internacional para a Redução de Riscos e 
Desastres (EIRD), da Organização das Nações Unidas (ONU).
O local, que funcionará em uma sala da tradicional “Casa Amarela”, 
que pertence ao Campus da Praia Vermelha, da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), em Boa Viagem, servirá como centro de estudos 
de desastres naturais não só para o Brasil, mas como para toda a 
América do Sul.

ONU em Niterói

Uma das mais importantes instituições sociais da cidade, o Projeto 
Grael abriu inscrições para 12 cursos gratuitos. Ao todo, serão 350 
vagas destinadas a crianças a partir de nove anos e jovens de até 24 
anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio em 
escola pública. Para este ano, a novidade é a inserção da Canoa 
Havaiana no desenvolvimento esportivo. As aulas começarão dia 5 de 
março e seguirão o calendário letivo. As inscrições devem ser feitas 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede da entidade, em 
Jurujuba. Mais informações: (21) 2711-9875.

Projeto Grael

O prefeito Jorge Roberto Silveira anunciou a doutora Gisela Motta de 
Miranda, ex-vice-presidente de Atenção Coletiva Ambulatorial e da 
Família, como nova secretária municipal de Saúde. Indicada pelo 
secretário estadual de Saúde, Sérgio Côrtes, ela substituirá Euclides 
Bueno, que deixará o cargo após um ano, para assumir o posto de 
secretário executivo adjunto de Governo. Uma das primeiras metas 
de Gisela, que também assumirá a Fundação Municipal de Saúde, 
será a ampliação do Programa Médico de Família, de 138 mil para 
176 mil habitantes, além da criação de dois centros de hidratação 
para o combate à dengue na Região Oceânica e Zona Norte.

Saúde em novas mãos

Leia mais notícias da cidade em: www.guiadeniteroi.com/noticias

História e Notícias

Se hoje o nosso carnaval é o mais aclamado do mundo, 
muito se deve a um grande mentor, oriundo de Niterói. 
Nascido em Jurujuba, em 1905, Ismael Silva é considerado 
o primeiro “professor de samba”. Em 1928, já morando no 
bairro do Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, fundou, junto a 
integrantes de blocos locais, a “Deixa Falar”, primeira 
escola de samba do Brasil. Segundo ele próprio, seria de 

“O professor do samba”

sua autoria a expressão "escola de samba", por analogia com as escolas de 
ensino. Nessa época, como o samba carioca guardava ainda semelhanças 
com o maxixe, a “Deixa Falar” foi responsável pela criação e fixação de um 
novo tipo de samba, cuja batida marcada por instrumentos de percussão era 
mais apropriada para os desfiles que surgiam na época. Autor de canções 
como “Nem é bom falar”, “Se você Jurar” e “Antonico”, Ismael morreu em 14 de 
Março de 1978, aos 72 anos, vítima de um ataque cardíaco, após uma cirurgia 
em decorrência de uma úlcera varicosa que tinha em uma das pernas.

Divulgação
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18/02 (sábado)
Blocos de embalo:
Pauta Quente, Olodumaré, Barro 
Vermelho, Cio da Capivara, Unidos da 
Leopoldina, Unidos do Maruí, 
Preventório, Unidos de Jurujuba e 
Comunidade Verde e Branco. 

Local: Rua da Conceição (Centro)
Horário: a partir das 20h

19/02 (domingo)

Blocos de Enredo de Segundo grupo: 
Experimenta, Alegria da Zona Norte, 
Amigos da Ciclovia, Fora de Casa, ‘Tá 
rindo por quê?’ e ‘Se não guenta por 
que veio?’ 
Blocos de Enredo de Primeiro grupo: 
Banda Batistão; Unidos do Castro, Galo 
de Ouro, Balanço do Fonseca, Grilo da 
Fonte, Unidos de Piratininga e 
Ferimento Leve.  

20/02 (segunda-feira)
Escolas de Samba Grupo de Acesso: 
Unidos da Magnólia Brasil, Império de 
Araribóia, Bafo do Tigre, Souza Soares, 
Tá Mole, mas é Meu, União da
Engenhoca, Unidos do Sacramento, 
Bem Amado e Garra de Ouro.

21/02 (terça-feira)
Escolas de Samba do Grupo Principal: 
Unidos da Região Oceânica, Cacique 
da São José, Grupo dos 15,
Independente do Boassu, Mocidade 
Independente de Icaraí, Folia do 
Viradouro e Sabiá.

Niterói Rio de Janeiro

18/02 (sábado) 10h:  Cordão do Bola Preta (Cinelândia)Destaque 

10h: Dois Para Lá, Dois Para Cá (Botafogo) / 11h: Multibloco (Lapa), Fogo na cueca 
(Copacabana) / 12h: Escangalha (Gávea), Pega Pra Sambar (Lapa) / 14h: Aconteceu 
(Santa Teresa), Empurra que pega (Leblon) / 15h: Carioca da Gema (Lapa), Banda de 
Ipanema (Ipanema) / 16h:  Cordão do Prata Preta (Gamboa), Não mexe, Que Fede 
(Leme) / 17h:  Rebarbas (Botafogo) / 19h:  Acadêmicos dos Arcos (Lapa)

19/02 (domingo) Destaque 15h:  Simpatia é Quase Amor (Ipanema)
09h: Bangalafumenga (Jardim Botânico) / 12h: Laranjada Samba Clube (Laranjeiras) / 
13h: Benjamin no Escuro (Urca), Bloco dus Impussivi (Centro) / 14h: Bloquinho 
(Leblon), Fanfarani (Botafogo) / 15h: Areia do Leblon (Leblon), Foliões de Botafogo 
(Botafogo) / 16h:  Banda dos Inválidos (Lapa), Império da Folia (Catete) / 17h:  Boca 
Seca (Leme)

20/02 (segunda) Destaque 08h:  Cordão do Boitatá (Centro)
10h: Corre Atrás (Leblon) / 13h: Pede Passagem (Gávea) / 14h: Banda da Amizade 
(Lapa), Bloco de Segunda (Botafogo) / 16h: Céu na Terra (Santa Teresa), Império da 
Cruzada (Leblon) / 17h:  Bloco Picada de Primeira (Lapa), Mão de Lata (Lapa), Estica 
do Flamengo (Flamengo), Afoxé Raízes Africanas (Copacabana)

21/02 (terça) Destaque 15h:  Banda de Ipanema (Ipanema)
10h: Bagunça meu Coreto (Laranjeiras) / 13h:  Afoxé Filhos de Gandhi (Copacabana) / 
14h: Empurra que Pega (Leblon), Peru Pelado (Copacabana), Largo do Machado, Mas 
Não Largo do Copo (Largo do Machado) / 15h:  Rio Maracatu (Ipanema), Último Gole 
(Jardim Botânico)  / 16h:  Banda dos Inválidos (Lapa), Banda das Quengas (Lapa), 
Katuca Que Ela Pula (Copacabana), Império da Folia (Catete)  / 17h:  Desculpa pra 
Beber (Humaitá), Boca Seca (Leme), Clube do Samba (Copacabana)

22/02 (quarta) Destaque 09h:  Me Beija Que Sou Cineasta (Gávea)

25/02 (sábado) Destaque 15h:  Mulheres de Chico (Leblon)

26/02 (domingo) Destaque 08h:  Monobloco (Centro)

17/02 (sexta) 13h:  Carmelitas (Santa Teresa)Destaque 

18h: Concentra mas Não Sai (Laranjeiras), Azeitona Sem Caroço (Leblon), Banda do 
Lido (Copacabana) / 20h:  Rola Preguiçosa (Copacabana)
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Niterói nas Redes Sociais
Assuntos mais curtidos e comentados e compartilhados!

@guiadeniteroi

@susuvaz Olhem a fila das Barcas. Está no shopping Bay Market. Absurdo com o povo isso! 

@otaviopr Nossa cidade precisa melhor o seu tráfego porque tá complicado né?!? =S
@milla_abud Agenda dos Blocos do Carnaval 2012 Rio/Niterói! Qual nós vamos, galera??

QUER APARECER AQUI? ENVIE SEUS TUÍTES PARA @guiadeniteroi

CURTA NITERÓI NO FACEBOOK!

FACEBOOK.COM/NITEROIOFICIAL

A foto ao lado mostra o carro abre-alas "carro do nada", do desfile da Viradouro em 1997, 
ano em que conquistou seu primeiro e único título do grupo especial. Liderada pelo 
falecido carnavalesco Joãosinho Trinta, a escola encantou a sapucaí com o enredo "Trevas! 
Luz! A Explosão do Universo", inspirado na teoria do Big Bang. 

Explosão de alegria

Arquivo

Esquentando a sua folia desde o início do ano, o guia 
completo de carnaval foi o conteúdo mais acessado em nossa 

página em janeiro e fevereiro. Nosso calendário de blocos foi 
“curtido” e “compartilhado” por milhares de fãs.

Guia do Carnaval 2012

DÚVIDAS, CRÍTICAS OU SUGESTÕES?
Escreva para contato@guiadeniteroi.com, interaja conosco em nossas redes sociais ou ligue (21) 3619-0628

SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS!

“Como não poderia deixar de ser, a revista está 
cada mês melhor! Na edição de Janeiro, fiquei 
muito satisfeita com a notícia ‘Linha 3 retomada’. 
Vamos torcer para que realmente saia! O povo 
agradece. Parabéns pelo trabalho! Genial!”

Anna Luiza Moura - Centro

Obrigado pelos elogios, Anna Luiza. Estamos muito 
felizes com a retomada desse projeto que vai ajudar 
tanto os moradores de nossa cidade. Continuaremos 
acompanhando esse tema e outros de igual importância 
para deixar vocês sempre bem informados.

GuiadeNiteroi.com

“Maneiro! Não sabia que Niterói tinha um lutador 
de MMA. Comecei a acompanhar agora o UFC e 
saber que tem um lutador daqui é legal. Espero que 
ele retorne logo para o UFC! Osss!”

Gabriel Sant’anna – São Francisco

Isso mesmo, Gabriel. O Thales Leite é um 
renomado lutador de MMA! Pudemos acompanhar 
de perto um pouco de sua preparação para a 
temporada e ele vem com tudo. Com certeza ele 
voltará ao UFC. Osss!

GuiadeNiteroi.com
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