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Bem antes do feriado prolongado chegar, os fo-
liões de Niterói já haviam imprimido o ritmo carna-
valesco na cidade. Há duas semanas, incontáveis
blocos e bandas arrastam verdadeiras multidões
pelas ruas e avenidas da festiva terra de Arariboia
– como já se tornou tradição, e sem deixar nada a
desejar aos eventos cariocas na data. Na semana
passada, mesmo a greve anunciada pela Polícia
Militar não impediu a participação maciça da popu-
lação nem a sensação de segurança provocada pela
coletividade e por algumas viaturas circulantes.

Este ano, as redes sociais digitais foram enor-

mes aliados na divulgação dos eventos, nas vendas
de abadás e na convocação de mais adesões aos
grupos. Essas mídias, entre elas Facebook e Twit-
ter, ajudaram inclusive na informação quase em tem-
po real das operações especiais e condições do trân-
sito nas vias de rota de blocos e bandas.

Os blocos Do Vigário e Ingá-Taí Direito desfila-
ram no sábado (11) pelas ruas do Ingá. No domin-
go (12) foi a vez das bandas do Ingá e do Clube
Central animarem a galera da Zona Sul - esta últi-
ma, percorrendo metade da Praia de Icaraí. No
mesmo dia, à tardinha, a Banda de Piratininga saiu
do início da praia, enquanto o Bloco Chega Por
Cima Que Eu Brinco No Baixo concentrou cente-
nas de pessoas no Trevo de Piratininga. Já o Bloco
Loucos Pela Vida reuniu pacientes, amigos, famili-
ares e profissionais de saúde do Hospital Psiquiá-
trico de Jurujuba na terça-feira (14) à tarde, repe-
tindo o clima de alegria e paz do ano anterior.

Os antigos carnavais foram relembrados no Baile
de Máscaras que a Toca da Gambá, no Barreto,
promoveu na noite de quinta-feira (16), com Zé da
Velha, Silvério Pontes e Banda. Os fantasiados par-
ticiparam de um concurso de máscaras. Ao mes-
mo tempo, o Bloco Sai Tarde E Volta Cedo percor-
ria o Jardim Icaraí, saído da Rua Mangaratiba. Já
na sexta-feira (17) à noite o Bloco Dominó, no bair-

A folia já começou em Niterói
Blocos, bandas e agremiações há dias esquentam seus tamborins

ro Santa Rosa, mobillizou também os motoristas
durante todo o dia na liberação da movimentada Rua
Geraldo Martins.

Uma grande novidade este ano foi o Blocão,
trocadilho que brinca com o perfil de seus princi-
pais foliões: animais domésticos, a maioria cachor-
ros, desfilando divertidamente fantasiados ao lado
de seus donos. O bloco, organizado por ativistas
de defesa da causa animal, percorreu a Praia de
Icaraí no último dia 11 e conquistou, em seu pri-
meiro Carnaval, grande participação e muita sim-
patia da população.

Banda do Central

Blocão
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17 a 21/0217 a 21/0217 a 21/0217 a 21/0217 a 21/02
• Carnaval do Badu = Estrada Alcebíades Pinto, das 18h às 4h
• Carnaval do Rio do Ouro = Estrada Velha de Maricá, a
partir das 20h no dia 17 e das 18h nos demais dias
• Carnaval do Engenho do Mato = Rua 01, das 20h às 4h
• Carnaval Comunitário Cachoeira = Rua Albino Pereira,
esquina com a Rua Ver. Otto Bastos, das 14h às 4h
• Carnaval do Maruí = Rua General Castrioto, a partir das 20h
• Bloco do Zé Teimoso = Estr. Washington Luis, das 18h à 0h
• Bloco Esqueceram de Mim = Av. Dr. Acúrcio Torres, em
Piratininga, das 20h às 4h

18/02
• Bloco da Amizade AABB = Clube AABB São Francisco, 17h
• Bloco da Cantusca = a partir das 12h pela Av. Visconde
do Rio Branco, Rua da Conceição e Av. Amaral Peixoto
• Desfile da Banda 69 = concentração na R. São Januário,
às 16h e desfile às 19h pela Trav. Romualdo Peixoto (meia
pista), R. Santo Cristo, R. Alzira Vargas do Amaral Peixoto,
R. Renê de Souza Pestre e Trav. Luiz Nascimento Lopes

18 e 19/02
• Escola de Samba União da Engenhoca = Rua Dr. Francis-
co Sardinha, das 17h às 2h

18 a 21/02
• Carnaval do Maravista (Itaipu) = Av. Central Ewerton
Xavier, entre as ruas Edson Zuzart Junior e Mônica, das
18h às 3h
• Carnaval da Ponta d’Areia = ruas do entorno do Outeiro
José Pinho (antiga Praça Dr. José Vitorino), das 19h às 2h
• Carnaval da Ilha da Conceição = ruas Pres. Vargas, Má-
rio Neves, Deputado Cordeiro de Miranda e Praça Alcides
Pereira, das 18h à 0h
• Carnaval da Engenhoca = Rua Ver. José Vicente Sobri-
nho, das 18h às 2h
• Carnaval da Nóbrega = Rua Nóbrega, entre Domingues
de Sá e Cinco de Julho, das 17h às 22h

• Berro da Paulina = Trav. Paulina, entre as ruas Riodades
e Santo Onofre, no Fonseca, das 18h às 3h
• Carnaval do Barradas = Largo do Barradas, na Rua Ben-
jamin Constant, das 18h às 2h
• Baile de Carnaval do Caramujo = R. Pastor José Gomes
de Souza, das 18h às 2h
• Concentração Evangélica = Av. Almirante Tamandaré,
entre as ruas Jornalista Prudêncio L. F. Tavares e Dr. João
Valentim Tavares, das 19h à 0h
• Carnaval Infantil do Pé Pequeno = Praça Raul de Oliveira
Rodrigues, das 18h às 22h
• Carnaval do Cafubá = Av. Celso Aprígio de Macedo So-
ares Guimarães (antiga Av. 10), 20h às 4h
• Baile de Carnaval de Maria Paula = Av. França, das 18h às 2h

19/02
• Bloco Cio da Capivara = concentração na Rua Dr. Cássio R.
do Amaral às 18h e desfile às 20h pela Rua Irene Lopes Sodré
• Desfile do Bloco Infantil Tô Cagando e Andando = a
partir das 10h pelas ruas Itaocara, Itaguaí e Itaperuna,
no bairro Pé Pequeno

19 e 20/02
• Carnaval de Piratininga = Rua Dr. Francelino Barcellos,
das 19h à 0h

19 e 21/02
• Bloco do Caixão = às 16h na Av. Sylvio Picanço, Charitas
• Baile Infantil de Carnaval = Rua Dr. Leandro Mota, entre as
ruas Nóbrega e João Pessoa, em Santa Rosa, das 8h às 20h
• Matinê na Praça do Barreto = Rua Dr. Armando Barce-
llos, das 16h às 21h
• Matinê do Duque = Rua Ver. Duque Estrada, entre as
ruas Noronha Torrezão e Prof. Otacílio, das 15h às 22h

20/02
• Cordão Agoniza Mas Não Morre = Rua João Pessoa,
esquina com a Av. 7, das 15h às 20h

• Carnaval da Magnólia = Rua Magnólia Brasil, das 16h à 0h
• Bloco das Piranhas = a partir das 14h30 na Av. Carlos
Ermelindo Marins, em Jurujuba

21/02
• Bloco Arrasta Tudo = a partir das 13h pelas ruas Guima-
rães Junior, General Castrioto, Dr. March e Dr. Luiz Palmier

25/05
• Banda de Piratininga = Av. Almte. Tamandaré, entre as ruas
Jornalista Umbelino Silva e Canajé Malta, das 11h às 19h
• Bloco Cru = das 15h às 18h pela Av. Visconde do Rio
Branco, a partir da Concha Acústica, sentido Gragoatá

26/02
• Bloco do Peixe = concentração às 13h na Av. Visconde
do Amaral Peixoto, na Ponta D’Areia, e desfile às 14h pe-
las ruas Silva Jardim, Visconde de Itaboraí, Coronel Miran-
da e Av. Visconde do Rio Branco

Bloco Vem Por Cima Que Eu Brinco No Baixo, em Piratininga

Confira a agenda carnavalesca de Niterói e programe-seConfira a agenda carnavalesca de Niterói e programe-se
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A Rua da Conceição, no Centro, será mais uma
vez o palco da grande festa carnavalesca de Niterói.
A arena de desfiles terá 500 metros (da Rua Visconde
do Rio Branco até a Rua Luiz Leopoldo F. Pinheiro) e
vai ganhar arquibancadas, sistema de iluminação es-
pecial e 30 banheiros químicos. A via é palco do Des-
file Oficial da cidade desde meados da década de 80,
após três décadas e meia sendo realizado na Av. Ama-
ral Peixoto – local prometido para retorno da festa em
2013, por solicitação da União das Escolas de Samba
e Blocos Carnavalescos de Niterói.

O desfile começa neste sábado às 20h com o blo-
co da imprensa da cidade, Pauta Quente, que nas-
ceu da fusão dos blocos Filhos da Pauta e Segundo
Clichê. Em seguida a passarela do samba recebe a
Corte do Carnaval de Niterói e os blocos Oloduma-
ré, Barro Vermelho, Cio da Capivara, Unidos da Le-
opoldina, Unidos do Maruí, Unidos do Preventório,
Unidos de Jurujuba e Comunidade Verde e Branca.

Já no segundo dia de festa, a Rua da Conceição
apresentará os desfiles dos blocos do Primeiro e Se-
gundo Grupos, também a partir das 20h. Primeiro

passam os blocos do Grupo 2: Experimenta, Alegria
da Zona Norte, Amigos da Ciclovia, Fora de Casa,
Tá Rindo Por Quê? e Se não Guenta Por que Veio.
Depois desfilam os blocos do Grupo 1, na seguinte
ordem: Banda Batistão, Unidos do Castro, Galo de
Ouro, Balanço do Fonseca, Grilo da Fonte, Unidos
de Piratininga e Ferimento Leve.

Na segunda-feira (20), a abertura dos desfiles às
20h contará com as agremiações do Grupo de Aces-
so, formado por nove escolas, que terão 40 minutos
para se apresentar. As agremiações são: Unidos da
Magnólia Brasil, Império de Arariboia, Bafo do Tigre,
Souza Soares, Tá Mole Mas é Meu, União da Enge-
nhoca, Sacramento, Bem Amado e Garra de Ouro.

A festa momesca se encerrará na terça-feira, dia
21, quando haverá o desfile das agremiações do tão
aguardado Grupo Especial de Niterói. Cada escola
terá 50 minutos para se apresentar. A Escola de Sam-
ba Unidos da Região Oceânica abre o desfile do grupo
de elite, seguida por Cacique da São José, Grupo dos
15, Independente do Boassu, Mocidade Indepen-
dente de Icaraí, Folia do Viradouro e Sabiá – esta

Desfile Oficial vai de sábado a terça-feira na Rua da Conceição

última a atual campeã do Carnaval de Niterói.
Para a realização do Carnaval Oficial de Niterói,

a Prefeitura adotou medidas de tráfego que restrin-
girão o fluxo de veículos. Ficará proibido o estacio-
namento em ambos os lados da Rua José Clemente,
entre a Av. Visconde do Rio Branco e a Rua Almi-
rante Teffé, das 6h do dia 18 à 1h do dia 22, e tam-
bém no lado esquerdo de circulação de veículos na
Rua da Conceição, entre a Av. Visconde do Rio Bran-
co e a Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, das
6h do dia 18 à 1h do dia 22.

Haverá ainda a interdição do tráfego de veículos na
Rua da Conceição, entre a Av. Visconde do Rio Bran-
co e a Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, das 22h
do dia 17 à 1h do dia 22; na Rua José Clemente, entre a
Av. Visconde do Rio Branco e a Rua Almte. Teffé, das
22h do dia 17 à 1h do dia 22 na Trav. Acadêmico Walter
Gonçalves, das 18h do dia 17 à 1h do dia 22; e de uma
faixa de rolamento da Av. Visconde do Rio Branco,
lado direito de circulação de veículos, no trecho entre a
R. Aurelino Leal e a Av. Amaral Peixoto, sentido Ponta
D'Areia, das 22h do dia 17 à 1h do dia 22.

Sabiá
Mocidade de Icaraí
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Sábado tem show da Viradouro e da Cubango
Neste sábado, Viradouro e Cubango serão as

escolas de samba que representarão Niterói na
Avenida Marquês de Sapucaí pelo Grupo de Aces-
so, a ser transmitido pelo canal de TV aberta SBT.
Elas mostrarão no sambódromo carioca todo o re-
sultado de um ano inteiro de preparações para re-
alizar um belo desfile e conseguir ascender ao de-
sejado Grupo Especial.

A Unidos do Viradouro será a sexta escola a des-
filar e trará o dramaturgo e jornalista Nelson Rodri-
gues como tema. O carnavalesco Alexandre Louza-
da promete levar muita animação e beleza para a
avenida com o enredo “A vida como ela é, bonitinha
mas ordinária… Assim falou Nelson Rodrigues”.

O jornalista homenageado foi responsável por
peças teatrais e filmes considerados clássicos. Sua
paixão pelo futebol fez com que escrevesse crôni-
cas antológicas sobre o esporte e sobre seu time de
coração, o Fluminense.

Já a Acadêmicos do Cubango será a última agre-
miação a desfilar pelo Grupo de Acesso com o en-
redo “Barão de Mauá... O sonho de um Brasil mo-
derno”. O carnavalesco Jaime Cezário pretende sur-
preender o público com a leveza e o requinte no
acabamento das fantasias e das criações.

Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá,
foi um brilhante industrial, banqueiro, político e di-
plomata que edificou os estaleiros da Companhia
Ponta da Areia e construiu, no ano de 1846, a in-
dústria náutica brasileira, que se estabeleceu em
Niterói. Em visita à cidade, o ex-presidente Lula
elegeu o enredo da escola do bairro Cubango “o
melhor de todo o carnaval brasileiro deste ano”. A
agremiação contará com o ator Paulo Betti inter-
pretando o Barão.Unidos do Viradouro Acadêmicos do Cubango
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Êxodo 15:6

“A tua
destra ó

Senhor, é
gloriosa em
poder; A tua

destra
ó Senhor

despedaça o
inimigo.”

Uma das  inúmeras
beldades que irão abri-
lhantar o Carnaval deste
ano é Natasha Bellas,
embaixatriz do Turismo
no Brasil em 2012. Ela
posou para a FOLHA
DE NITERÓI fantasiada
em homenagem à ines-
quecível Carmem Miran-
da, portuguesa naturali-
zada brasileira que se
tornou a cara do Brasil
em Hollywood na primei-
ra metade do século XX.

A criação e a confec-
ção da fantasia, bem como
a maquiagem, são de Ri-
cardo Dominguez, coorde-
nador do concurso Miss
Niterói. O trabalho foi es-
pecialmente concebido
para o concorrido baile car-
navalesco promovido por
Ricardo Amaral no Jockey
Club do Rio de Janeiro na
última quinta-feira, dia 16.

A fo tograf ia  é  de
Helmut Hossmann, e re-
vela que a musa faz jus
ao sobrenome.

‘Bellas’ iluminando o Carnaval
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Para quem gosta de pular carnaval com a maquiagem
intacta, e sem muita extravagância, o cabeleireiro e maqui-
ador Isaac Alvez, do Studio Friends dá dicas preciosas.
Ele explica o passo a passo da preparação de um make up
e cabelo bonitos, práticos e dentro do objetivo proposto.

Para fazer um olhar forte, ele aponta: "um olho que
chame atenção precisa ter o côncavo bem marcado. Na
modelo fotografada, usei um delineador preto para con-
tornar os olhos tanto em cima quanto embaixo". A cor da
sombra pode variar de acordo com o tom dos olhos, con-
seguindo-se assim um destaque bem maior. Como os da
modelo são azuis claros, Isaac optou por uma sombra da
mesma cor com glitter.

“Para abrir o olhar, sugiro um iluminador logo abaixo
das sobrancelhas e um retoque na cor das mesmas, para
fechar a maquiagem. Para as meninas que gostam de ou-
sar, cabe um cílio postiço com brilhos coloridos”, explicou
o especialista. Nos cabelos, um penteado bem fácil, práti-
co e fresco: um rabo de cavalo de lado, finalizado com uma

mexa do próprio cabelo da modelo. Fechando o look car-
navalesco, um toque especial que está super em alta: um
chapeuzinho com detalhes em tule.

Para unhas artísticas, Rizete Fagundes, do Salão Blue,
dita o caminho: separe pincel nº0, tinta para tecido nas
cores azul e branco e esmaltes nas cores leite de coco,
noite quente e glitter prata chuvisco; pinte as unhas como
de costume com o esmalte leite coco; separe uma unha
para receber o destaque da cor e do desenho, como apare-
ce na foto – ou, se preferir, escolha uma só cor para todas
as unhas; para fazer o desenho da máscara, utilize a tinta
azul e o pincel n°0; com as mãos bem firmes, simule o
movimento de duas pétalas um pouco mais abertas e colo-
cadas uma ao lado da outra. Decore a máscara seguindo
seu estilo. Finalize com uma camada do glitter por cima das
unhas pintadas e do desenho pronto.

Capriche no visual com um pouco de criatividade e
muita alegria, retirando do guarda-roupas do dia a dia
fantásticas e práticas fantasias. “Libere sua imaginação

abusando dos acessórios e customizando shortinhos,
saias, regatas, sandálias. É preciso muito pouco: tiras de
tule coloridas para amarrações, apliques de paetês e uma
bela máscara ou enfeite para os cabelos reviverem o esti-
lo glamuroso das colombinas. Há quem prefira o estilo
mais carioca, aderindo ao charmoso chapéu Panamá”,
sugere Zezé de Moraes, estilista da Epiphania. O impor-
tante é estar confortável e com o look harmonioso para
cair na folia!

Divers-cité é a nossa mais nova coluna. Nela trataremos de assuntos diversos,como
comportamento, bem estar, beleza e moda, com informações relevantes e tendências,

privilegiando e valorizando o que Niterói e seus profissionais têm de melhor.
Então, em clima de Carnaval, férias e festa, faremos a nossa preview, aguradando

ouvir o "burburinho" e as sugestões de nossos leitores.
Para aqueles que vão viajar ou curtir a folia na cidade, aproveitem as dicas

– afinal, não importa onde estejamos, a festa somos nós!

Studio Friends
Rua Cel. Moreira César nº 160 sala 1501 • Cobertura
Icaraí • Niterói
Tel.: 3629-1900

Salão Blue
Av. Roberto Silveira nº 215 • Icaraí • Niterói
Tel.: 2710-1598

Divers-cité
Claudia Vieira
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Com o feriadão prolongado de
Carnaval, moradores e turistas de-
vem ficar atentos aos horários de
funcionamento dos estabelecimentos
comerciais e dos meios de transpor-
te em Niterói. Para ajudá-los, a FO-
LHA DE NITERÓI traz informa-
ções sobre o que abre e o que fecha
nos dias de folia.

No sábado e no domingo (18 e 19),
a linha Praça XV – Niterói - Praça
XV das Barcas terá operação normal
de fins de semana e feriados: das 5h30
às 23h30, com intervalos de 30 minu-
tos. Já na segunda e na terça-feira (20
e 21), o serviço irá operar com horári-
os especiais, das 5h40 às 10h, com in-
tervalos de 15 minutos; das 10h às 16h,
as partidas serão a cada 30 minutos;
das 16h às 20h, o intervalo volta a ser
de 15 minutos; e das 20h às 23h30, as
embarcações novamente partem a
cada 30 minutos.

Os shopping centers da cidade
também terão horários especiais. O
Bay Market e o Plaza Shopping fun-
cionarão neste sábado até as 18h. No
domingo, na segunda e na terça-fei-
ra, a partir das 12h, apenas a praça
de alimentação e o cinema estarão
abertos. Na quarta-feira, todas as lo-
jas ficarão abertas a partir do meio-
dia. Já o Niterói Shopping funcionará
sábado até as 18h e só voltará a ser
aberto na quinta-feira (23).

O que abre e o que fecha durante o Carnaval
O comércio de rua, por sua vez, fe-

chará as portas apenas na segunda e
na terça-feira. Os estabelecimentos da
Rua da Conceição são os únicos que
não abrirão no domingo (19) por conta
do desfile das escolas de samba da ci-
dade, que é tradicionalmente realizado
naquela via. Todas as lojas e escritóri-
os voltarão à atividade na quarta-feira
de cinzas a partir do meio-dia.

O hospital Azevedo Lima e a Uni-
dade de Pronto Atendimento 24h
(UPA) do Fonseca são as únicas emer-
gências às quais a população da cida-
de poderá recorrer durante o período
de Carnaval. Já os bancos só voltarão
ao expediente na quarta-feira às 12h.

A CCR Ponte montou um esquema
especial de operações para o carnaval
2012, período de maior movimento do
ano na Ponte Rio-Niterói. A expectati-
va é que cerca de 500 mil veículos pas-
sem pela rodovia com destino às cida-
des litorâneas fluminenses entre quinta
(16) e quarta-feira (22).  Para este sá-
bado, a CCR espera que 93 mil veícu-
los cruzem a ponte sentido Niterói. Já
para o domingo, a expectativa é de 73
mil automóveis passando pela rodovia
na mesma mão. Segundo a concessio-
nária, as equipes do SOS Usuário Mé-
dico e Mecânico serão reforçadas e as
viaturas estarão dispostas em seis ba-
ses operacionais distribuídas em pon-
tos estratégicos da rodovia.

Alexandre Brasil
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