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Quatro navios ficam atracados no Píer Mauá no próximo sábado (22), trazendo 12 mil foliões para as festas. A perspectiva é que os turistas Quatro navios ficam atracados no Píer Mauá no próximo sábado (22), trazendo 12 mil foliões para as festas. A perspectiva é que os turistas 
injetem mais de US$ 8 milhões na economia da cidade, somente na semana do carnaval. injetem mais de US$ 8 milhões na economia da cidade, somente na semana do carnaval. 
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O vereador Marcel (PTB) autor da indicação 
legislativa que solicitou a implantação de uma Clinica 
da Família na Chatuba, comemora o anuncio feito 
pela prefeitura da inauguração da unidade
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 Na passarela real, 
"sonhos verdes e amarelos"

Jéssica 
Rodrigues
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Nilópolis terá 
carnaval em 
quatro bairros 

Hospital Badim fecha 14 
acordos de indenização 
cinco meses após incêndio 
que matou 25 pessoas
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  Foto: Divulgação

A partir das 20h os foliões já poderão 
aproveitar o carnaval com os dj’s. Às 22h, o 
palco recebe a banda Zunga Ezzaet no sábado 
e, de domingo até terça a Banda V-trix. Com 
o apoio da Prefeitura de Nilópolis, nos bairros 
Soares Neiva, Cabral e Nova Cidade também 
serão montados um palco

De acordo com a administração do hospital, diversos 
outros casos encontram-se em andamento em caráter 
confidencial. Há também negociação de indenização a 
terceiros, como o caso de pessoas vizinhas da unidade, 
que afirmam que foram afetadas.

Pág 8

Pág 2

EXCLUSIVO

Rio espera a visita de cerca de
2 milhões de turistas no Carnaval
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Cornélio Ribeiro poderá ser candidato 
de Bolsonaro em Nova Iguaçu, e... 
Jorge Miranda 
recebe apoio do 
filho do presidente 
em Mesquita
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Cornélio Ribeiro confirma pré-candidatura a 
prefeitura de Nova Iguaçu e poderá ter apoio 
da “Família Bolsonaro”

Andre Ceciliano apoia
 indicação do colega Marcio 
Pacheco para TCE

Pedido de impeachment 
de Witzel está nas mãos da 
mesa diretora da Alerj

empresário, ex 
deputado esta-
dual e federal 
e ex Secretario 
de Desenvolvi-
mento da Baixa-
da Fluminense   
Cornélio Ribei-
ro , confirmou 
durante reunião 

com lideranças da cidade Nova 
Iguaçu na última segunda feira que 

realmente será candidato a pre-
feitura no pleito de outubro deste 
ano. Cornélio disse que pretende 
anunciar até o dia 1ª de Março o 
partido que ele vai filiar para dis-
putar a eleição.

Muito misterioso e com caute-
la o pre candidato disse que já tem 
quatro partidos articulados e que 
apoiarão a sua candidatura, sem de-
clinar ainda o nome das legendas.

Quanto a sua filiação comenta-

-se na cidade, bem como também 
pode ser percebido nas entrelinhas, 
que em razão de sua relação com 
o Senador Flavio Bolsonaro, que 
chegou a ser seu colega de ALERJ 
e seu posicionamento politico , o 
que ele deve ingressar em uma le-
genda alinhada politicamente com 
o Presidente da República  e que 
ele poderá ter o apoio da “ família 
Bolsonaro” na corrida sucessória ao 
prefeito Rogerio Lisboa

O sentimento de mu-
danças e a necessidade de 
transformação que devolva a 
esperança do povo de JAPERI 
tem mobilizado lideranças 
políticas, religiosas, comuni-
tárias e empresarias em apoio 
a pré candidatura da médica 
Fernanda Ontiveros a prefei-
tura da cidade.

Recentemente o ex ve-
reador Dantas, que também 
pretendia disputar o cargo, 
resolveu abrir mão de suas 
pretensões para apoiar a mé-
dica e integrar a ampla frente 
constituída de pessoas inte-
ressadas em trabalhar pelo de-
senvolvimento  da cidade para 
a implantação de políticas 

públicas, nas áreas de saúde, 
educação , saneamento entre 
que possam devolver a dig-
nidade ao cidadão com uma 
prestação de serviço eficiente 
e de qualidade.

Japeriense, filha do co-
nhecido e querido medico 
Carlos Ontiveros, Drª Fernan-
da que seguindo os passos do 
pai, também se formou em 
medicina na especialidade 
de Pediatria, tem procurado 
conhecer experiencias bem 
sucedidas em cidades com 
poucos recursos financeiros 
e com a mesma característica 
de Japeri para realizar caso 
consiga conquistar a prefeitu-
ra no pleito de 2020

Quem aposta na existên-
cia de uma briga entre o pre-
feito Jorge Miranda e a família 
Bolsonaro que seja capaz de 
inviabilizar o município de 
Mesquita em razão de possí-
veis boicotes do governo fede-
ral ao município esta apostan-
do errado.

Quem diz que o atual pre-
feito não tem relação com os 
Bolsonaros e que afirmam 
que apenas  com a eleição de 
um candidato a prefeito de 
oposição a cidade poderá vir a 
receber obras, recursos e servi-

ços do governo federal, parece 
que está mentindo. 

A prova disso  é que o Pre-
feito de Mesquita, Jorge Miran-
da esteve reunido a convite, na 
semana passada em Brasília 
com o Senador Flavio Bolsona-
ro para discutir apoio federal ao 
município de Mesquita e tam-
bém, outras cidades da região.

O convite de Flavio Bol-
sonaro e a receptividade que 
teve Jorge Miranda por par-
te do Senador e de toda sua 
equipe, deixa claro que os 
interesses de ambos de levar 

serviço público de qualidade, 
com a implantação de políti-
cas públicas que melhorem 
as condições de vida da po-
pulação, estão acima de di-
vergências politicas.

Também ficou claro que 
não existe qualquer dificulda-
de de relacionamento entre 
a prefeitura de Mesquita e o 
Governo Federal e no que de-
pender do entendimento com 
a família Bolsonaro e Jorge Mi-
randa a população de Mesqui-
ta que sairá lucrando,

De acordo com  informa-

ções da prefeitura de Mesquita 
e da Assessoria de Imprensa 
do Senador o encontro foi bas-
tante proveitoso, como relatou 
o próprio prefeito Jorge Mi-
randa “Em nossa conversa, ele 
deixou as portas do Governo 
Federal abertas para nossa ci-
dade, ajudando com verbas in-
dividuais impositivas ao nosso 
município. Nós, mesquitenses 
  agradecemos o gesto e já vis-
lumbramos bons projetos a se-
rem apresentados aos minis-
térios com sua grande ajuda” 
disse o prefeito.

Protocolado por deputa-
dos bolsonaristas na ultima  
terça-feira (18) e anunciado 
em plenário, o pedido de 
impeachment do governa-
dor Wilson Witzel (PSC) não 
tem data para ser levado à 
frente — ou encaminhado a 
uma gaveta na Assembleia 
Legislativa do Rio.

O regimento da Casa não 
dá um prazo à mesa diretora 
para decidir o que fazer.

Sete deputados do PSL 
— o líder, Doutor Serginho, 

junto com Alana Passos, 
Anderson Moraes, Coro-
nel Salema, Filippe Poubel, 
Márcio Gualberto e Renato 
Zaca — deram entrada no 
documento, acusando o 
chefe do Palácio Guanabara 
de crime de responsabilida-
de no caso das suspeitas de 
arapongagem.

Os bolsonaristas citam 
como primeira testemunha 
do caso... o presidente Jair 
Bolsonaro, inimigo jurado 
de Witzel.

O presidente da Alerj, cita-
do como um dos cotados para 
assumir uma vaga, esclarece 
que não é candidato ao posto 
e que apoia o deputado Mar-
cio Pacheco. Atualmente ele 
está concentrado em exercer 
o mandato de presidente da 
Alerj, somente.

A operação cata voto já 
está a pleno vapor no Pa-
lácio Tiradentes — e não é 
para prefeito.

Os nobres estão é de olho 
na próxima vaga de conselhei-
ro do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), a ser aberta em 
fevereiro, com a aposentadoria 
compulsória de Aloysio Neves.

E a vez de indicar o subs-
tituto é justamente da... Alerj.

Pelo menos quatro pré-candi-
daturas estão na mesa.

Chico Machado (PSD), o 
marinheiro de primeira viagem 
que, ao que parece, não se inti-
mida com patentes mais altas.

Rosenverg Reis (MDB), ir-
mão do prefeito de Duque de 
Caxias, Washington Reis (MDB).

Tia Ju (PRB), 3ª vice-pre-
sidente da Casa, quer ser a pri-
meira mulher a ser indicada 
pelos colegas.

Jorge Felippe Neto 
(PSD), que tem contado 
com o empurrãozinho do 
pai, Rodrigo Bethlem.

E o líder do governo, Már-
cio Pacheco (PSC).. que rece-
beu i apoio do Preidente Andre 
Ceciliano.

Cresce e avança pré candidatura da médica 
Fernanda Ontiveros à prefeitura de Japeri

Flavio Bolsonaro recebe Jorge Miranda à convite  e promete apoio

EntrevistaEntrevista
Especial Eleições 2020

Com
Rogerio Sant'Ana

Linha DiretaLinha Direta

O Quem também esteve 
na reunião foi o vereador 
e líder da oposição na Câ-
mara Municipal vereador 
Marcelo Laje. Quem ou-

viu o discurso do moço e 
presenciou as conversas 
de bastidores apostam 
que pintou um clima de 
aliança entre os dois 
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Macas são montadas do lado de fora do hospital Badim, no Rio, após incêndio

O ex-governador Sérgio Cabral

Hospital Badim fecha 14 acordos de indenização 
cinco meses após incêndio que matou 25 pessoas

MPF quer acesso à delação de Cabral homologada no Supremo

Conselho 
questiona
 decreto assinado 
por Witzel que 
pede fim de 
isenção fiscal 
a usinas de 
energia

O Conselho de Super-
visão do Regime de Recu-
peração Fiscal, ligado ao 
Ministério da Economia, 
enviou um ofício ao gover-
no do estado Rio solicitan-
do esclarecimentos sobre 
o decreto 46.944, assinado 
pelo governador Wilson 
Witzel e publicado no Diá-
rio Oficial do estado na ter-
ça-feira (18), que concede 
tratamento tributário espe-
cial a usinas de geração de 
energia termelétrica a gás.

Segundo reportagem 
publicada nesta quinta-feira 
(20) pelo O Globo, o conde-
nou o incentivo e o classifi-
cou como um "flagrante vio-
lação às regras" do acordo de 
socorro financeiro firmado 
entre o Rio e a União.

O órgão destacou que 
o decreto não foi aprovado 
pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária.

O Conselho deu um 
prazo de 30 dias para o es-
tado informar como espera 
compensar a receita anu-
al de R$ 600 milhões que 
perderia com concessão 
desse incentivo.

Nesta quinta-feira (20), 
a Assembleia Legislativa 
do estado (Alerj) discutiu 
um projeto para sustar o 
decreto do governador. Os 
deputados argumentam 
que uma medida como 
essa só poderia entrar em 
vigor depois da aprovação 
de um projeto de lei.

O Conselho de Supervi-
são do Regime de Recupera-
ção Fiscal é um órgão estabe-
lecido por lei e é responsável 
pela supervisão do Regime 
de Recuperação Fiscal do 
Rio. Ele é formado por inte-
grantes do governo federal, 
do estado e outros órgãos.

A direção do Hospi-
tal Badim, que foi atin-
gido por um incêndio 
no último 12 de setem-
bro, fechou acordo de 
indenização para ape-
nas 14 vítimas ou fami-
liares de pacientes afe-
tados na tragédia. Após 
o acidente, 103 pessoas 
afetadas tiveram que 
ser internadas.

De acordo com a ad-
ministração do hospital, 
diversos outros casos 
encontram-se em anda-
mento em caráter confi-
dencial. Há também ne-
gociação de indenização 
a terceiros, como o caso 
de pessoas vizinhas da 
unidade, que afirmam 
que foram afetadas.

Ao todo, 25 pessoas 
morreram após a tragé-
dia - 13 de causas relacio-
nadas ao incêndio e 7 de 
causas naturais. Há 5 ain-
da com avaliação incon-
clusiva.

Segundo o Hospital 
Badim, a unidade pro-
curou “apoiar às víti-
mas e seus familiares, 

Foto: REUTERS/Ian Cheibub

Foto: Severino Silva / Agência O Dia
O Ministério Público 

Federal (MPF) quer ter 
acesso à delação premiada 
feita pelo ex-governador 
Sérgio Cabral à Polícia Fe-
deral e homologada, com 
sigilo, pelo ministro Edson 
Fachin, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). O pedido 
foi feito nesta quarta-feira, 
pelo procurador da Repú-
blica Almir Sanches, ao juiz 
da 7ª Vara Federal Criminal, 
Marcelo Bretas, que cuida 
dos casos da Operação Lava 
Jato fluminense.

"É interesse das defesas 
dos demais réus, porque a 
própria jurisprudência do 
STF entende que se um réu 
é colaborador, ele tem que 
ser ouvido anteriormente. 
A defesa de Cabral trouxe 
a informação de que ha-
veria um acordo firmado 
com a PF, celebrado junto 
ao STF, no entanto, não co-
nhecemos os detalhes da 
homologação desse acor-
do. Especialmente, qual os 

efeitos que ele vai ter nas 
ações previamente ajuiza-
das", disse o procurador.

Sanches peticionou di-
retamente a Bretas, duran-
te audiência em que foram 
ouvidas testemunhas de 
acusação ao ex-presidente 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo (Fecomércio-RJ), Or-
lando Diniz. Bretas aceitou 
o pedido e peticionou ao 
STF para ter conhecimen-
to da delação de Cabral. A 
defesa do ex-governador, 
que estava presente à au-
diência, se negou a dar de-
talhes do acordo, dizendo 
que ele é sigiloso.

Embora ainda não te-
nha acesso ao conteúdo 
da delação de Cabral, o 
juiz já o trata como réu 
colaborador e na última 
audiência concedeu prer-
rogativas ao ex-governa-
dor, como ficar sentado 
de costas para a câmera 
que grava a sessão, privi-

POR SANDRO DE MOURA

ESCRITOR / JORNALISTA - 
BRASILNORDESTE.COM

"O crime organizado 
não respeita a lei. Não res-
peita nada. A melhor man-
chete seria que o governo 
do RJ evitou mais de 700 
mortes nesse último se-
mestre. Evidente que se 
nós não tivéssemos traba-
lhando desta forma, nós 
não só estaríamos choran-
do a morte dessas pessoas 
como de mais 700. Então 
o que precisamos enten-

der é que o crime organi-
zado quer ter liberdade 
para agir", disse o gover-
nador em discurso feito 
em cerimônia no Solar do 
Jambeiro, no Ingá, em Ni-
terói.

Em discurso, Witzel 
afirmou que, ao assumir 
o Executivo estadual, no 
início do ano, encontrou 
índices alarmantes nas 
finanças e na segurança 
pública. Com seu traba-
lho, entretanto, foi pos-
sível conseguir avanços 
para o estado, como o 
restabelecimento do tu-

rismo na região.
“Desde o início do 

meu governo, nós redu-
zimos todos os índices 
de criminalidade. Se hoje 
nós estamos aumentando 
o turismo no Estado do 
Rio, tendo os hotéis com 
65% da ocupação, é por-
que a segurança pública 
tem agido com rigor. As-
sumimos o Estado do Rio 
de Janeiro com índices 
alarmantes na questão fi-
nanceira e na segurança”, 
afirmou Witzel.

O governador também 
lamentou as recentes mor-

respeitando e acolhen-
do suas necessidades”. 
Mesmo após 5 meses 
do incêndio, o hospital 
afirmou que “mantém 
aberto os canais de su-
porte por meio do qual 
vêm atendendo as mais 
diversas demandas dos 
envolvidos”.

Uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito 
(CPI) dos Incêndios foi 
aberta na Assembleia Le-
gislativa do Rio (Alerj). A 
CPI, presidida pelo de-
putado Alexandre Kno-
ploch (PSL), investiga 
desde novembro incên-
dios que ocorreram no 

Rio, como o do Museu 
Nacional, em setembro 
de 2018; do hospital 
Badim, na Tijuca, Zona 
Norte do Rio, que dei-
xou 23 pessoas mortas, 
sendo a maioria idosos; 
e da whiskeria Quatro 
por Quatro, no Centro do 
Rio, em outubro.

A Polícia Civil infor-
mou que as investigações 
estão em andamento e a 
18ª DP (Praça da Bandei-
ra), responsável pelo caso, 
segue ouvindo familiares 
das vítimas do incêndio. 
Além disso, uma nova 
perícia ainda será reali-
zada no hospital.

légio só concedido aos 
delatores da Lava Jato.

As testemunhas de 
acusação confirmaram as 
informações, prestadas 
anteriormente, de que Or-

lando Diniz empregou na 
Fecomércio-RJ pessoas 
ligadas a Cabral, que não 
precisavam sequer ir ao 
trabalho, muitas atuando 
como verdadeiros funcio-

nários fantasmas, ou então 
trabalhando diretamen-
te para o ex-governador, 
como secretária ou chef de 
cozinha, mas recebendo 
pela Fecomércio-RJ.

“Sonhos verdes e amarelos”

tes violentas acontecidas 
nas últimas semanas, mas 

argumentou que, com in-
tensificação do trabalho 

policial no estado, 700 vi-
das foram salvas.

EntrevistaEntrevista
Linha DiretaLinha Direta
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o centro, 
será monta-
do o palco 
oficial na 
praça Nilo 
P e ç a n h a , 
mais conhe-
cida como a 

praça dos estudantes. A partir 
das 20h os foliões já poderão 
aproveitar o carnaval com os 
dj’s. Às 22h, o palco recebe a 
banda Zunga Ezzaet no sába-
do e, de domingo até terça a 
Banda V-trix.

O secretário de Cultura e 
presidente da comissão de fes-
tejos, Antônio Costa, organizou 
todo o carnaval e contou o que 
espera para este ano.

“Esperemos um carnaval 
de paz. Teremos a guarda-mu-
nicipal, ambulância com equi-
pe médica e a UPA, que estará 
preparada. Toda a equipe da 
prefeitura estará unida nesses 
quatro dias. Estamos condu-
zindo todos os cuidados para 
receber a população e se diver-
tirem em paz. Todos os esfor-
ços foram feitos através de pa-
trocinadores. Se não fosse pelo 
comércio local não teríamos 
carnaval”, disse o presidente na 
comissão de festejos.

Serão montadas 120 bar-
racas na área gourmet, com 

diferenciados tipos de comida 
e bebida e FoodTrucks. Além 
disso, serão espalhados 40 
banheiros químicos pela Av. 
Mirandela e R. João Pessoa.

Com o apoio da Prefei-
tura de Nilópolis, nos bairros 
Soares Neiva, Cabral e Nova 
Cidade também serão mon-
tados um palco que receberão 
bandas e dj’s, de sábado (22) à 
terça (25), de 20h às 2h.

Palcos Alternativos:
– Soares Neiva: Praça Vere-

ador Luiz Ribeiro.
– Cabral: Praça Sr. Canário 

Senador, rua Salgado Filho, 
altura nº 573.

– Nova Cidade: Praça 
José Bonifácio, rua Benjamin 
Constant.

Vale esclarecer que é 
importante se prevenir con-
tra doenças sexualmente 
transmissíveis. O programa 
municipal de Infecção Se-
xualmente Transmissível 
(IST) estará presente na Av. 
Mirandela, distribuindo pre-
servativos, com objetivo de 
orientar e sensibilizar a po-
pulação sobre as infecções 
sexualmente transmissíveis, 
transmitidas principalmente 
pelo sexo sem camisinha.

O Carnaval está chegando e 
os dias de folia estão garantidos no 
Shopping Nova Iguaçu. Para entrar 
no clima da festa, de 21 a 26 de fe-
vereiro, o estabelecimento contará 
com uma programação especial 
para toda a família, com bailinhos 
infantis, apresentações de escolas 
de samba e até um bloco inteirinho 
dedicado aos bichinhos de esti-
mação, com direito a concurso de 
fantasia. Toda a programação terá 
entrada gratuita.

 A abertura oficial do Carna-
val, na sexta-feira, será coman-
dada pela banda Balancê, com as 
tradicionais marchinhas de Car-
naval às 19h30. O dia de sábado 
será dedicado ao público infantil, 
com a apresentação da banda 
Bola de Sabão, em parceria com 
o Sesc, às 15h, e a apresentação 
da peça “O Baile de Máscaras de 
Romieu e Borbolieta”, às 16h. O 
domingo também começa com 
programação infantil às 14h, com 
música e brincadeiras no baili-
nho do mascote do shopping, 
o Super Laranja, e termina com 
uma apresentação do famoso e 
mais antigo bloco do Rio, o Cor-
dão do Bola Preta, às 18h. Na se-
gunda-feira, os protagonistas do 
Carnaval serão os pets, que terão 

um bloquinho dedicado a eles 
às 14h, no qual o bichinho com 
a melhor fantasia será premia-
do com uma caixa porta ração e 
petiscos. Na terça-feira, o bloco 
do Super Laranja estará de volta 
às 14h. Para fechar o Carnaval, 
na quarta-feira às 15h, o público 
poderá acompanhar a apuração 
das Escolas de Samba com cho-
pp em dobro nos bares e restau-
rantes do Baixo Pedreira. Às 17h, 
a Escola de Samba Império da 
Uva, tradicional escola de Nova 
Iguaçu, finaliza as festividades 
com muita animação. Confira a 
programação completa:

Sexta (21/02)
19h30 | Baile de Carnaval com Ban-
da Balancê – Palco da Praça de Ali-
mentação
Banda com mais de 15 anos de es-
trada, composta por músicos da Bai-
xada Fluminense e adoradores de 
marchinha de carnaval. O maestro 
Decio do Cavaquinho, que tem uma 
importante escola de música na 
Baixada, estará no palco da praça de 
alimentação para garantir a folia com 
marchinhas e clássicos do Carnaval.  

Sábado (22/02)   
15h | Banda infantil Bola de Sabão 

– Parceria Sesc – Palco da Praça de 
Alimentação
Com música e alegria para a 
criançada, a Banda Bola de Sa-
bão acredita que os pequenos 
merecem um repertório diverso, 
reconhecendo a inteligência e a 
capacidade criativa e perceptiva 
da criança, em todas as idades. 
Fazem parte do repertório da 
banda referências literárias e mu-
sicais do universo infantil como 
Chico Buarque, Vinícius de Mo-
raes, Gonzaguinha, Cecília Mei-
reles, entre outras. 
16h| Teatrinho especial Carnaval 
– Peça O Baile de Máscaras de Ro-
mieu Borbolieta – Palco da Praça de 
Alimentação
As famílias de Borboletas Monte-
chios e Capuletos vivem em cons-
tantes brigas. Romieu e Borbolieta, 
de famílias rivais, se apaixonam e 
Borboletudo faz de tudo para sepa-
rar o casal. Mas o amor fala mais alto 
e Romieu e Borbolieta se casam no 
baile de máscaras em um lindo dia 
de folia de carnaval.

Domingo (23/02)   
14h | Bailinho do Super Laranja com 
banda itinerante – Palco da Praça de 
Alimentação
Brincadeiras infantis no palco, 

Abre alas que o Carnaval será 
no Shopping Nova Iguaçu 

Nilópolis garante carnaval em Nilópolis garante carnaval em 
quatro bairros do municípioquatro bairros do município

N

música e muita animação para as 
crianças com a presença do Super 
Laranja. Após as brincadeiras, o 
público irá com a banda itinerante 
dar uma volta no mall até chegar 
no Baixo Pedreira, onde começará 
o show do Bola Preta. 

18h | Cordão do Bola Preta – 
Baixo Pedreira

Fundado em 1918, é o bloco de 
Carnaval mais antigo do Rio de 
Janeiro. Possui uma das marchi-
nhas mais conhecidas do país, a 
Marcha do Cordão da Bola Preta, 
famosa pelo verso “quem não 
chora, não mama”. Conhecido 
por arrastar multidões pelas ruas 
do centro do Rio, se apresentará 
no Baixo Pedreira, trazendo o clás-
sico do Carnaval par ao Shopping 
Nova Iguaçu.

Segunda (24/02)   
14h | Pet Bloco – Piso Conveniência
Brincadeiras e concurso de fanta-
sia pet. A premiação será um kit da 
American Pet com uma caixa porta 
ração e petiscos. 

Terça (25/02) 
14h | Bailinho do Super Laranja com 
banda itinerante – Palco da Praça de 
Alimentação
Brincadeiras infantis no palco, 
música e muita animação para as 
crianças com a presença do Super 
Laranja. 

Quarta (26/02)   
15h | Apuração das Escolas de Sam-
ba com chopp em dobro – Restau-
rantes do Baixo Pedreira
Os restaurantes do Baixo Pedrei-
ra (com exceção do Outback) vão 

transmitir a apuração das escolas de 
samba. Durante a transmissão, ha-
verá promoção de chopp em dobro.
17h | Bateria Escola de Samba – Bai-
xo Pedreira
Apresentação da bateria da Escola 
de Samba Império da Uva, tradi-
cional escola de samba de Nova 
Iguaçu, atual campeã do grupo C do 
carnaval carioca. Nesse ano, a esco-
la luta pelo primeiro lugar do grupo 
B e leva toda essa animação para o 
Baixo Pedreira.

Serviço
Carnaval do Shopping Nova Iguaçu
Data: 21, 22, 23, 24, 25 e 26 de feve-
reiro
Endereço: Av. Abílio Augusto Tá-
vora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu – RJ, 
26260-045
Atividades gratuitas
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Letras de samba
Estácio de Sá

“Pedra”

Autores: Edson Marinho, 
Jorge Xavier, Júlio Alves, 
Jailton Russo, Ivan Ribeiro, 
Dudu Miller,
Alexandre Moraes e Hugo 
Bruno 
Intérprete: Serginho do Por-

to 
O poder que emana do alto 
da pedreira
Tem alma justiceira tem 
garra de leão
Senhor não deixa um filho 
seu sozinho
Tirando pedras do meu ca-
minho
Vai, São Carlos
À força dos ancestrais

Pedra fundamental do 
Samba
Batalhas e rituais
Paredes que contam histó-
rias
Na sede pela vitória
Sagrada, talhada, encravada 
no chão
Conduz meu pavilhão
Ê, roda pra lá; ê, roda pra cá
Brilha na estrada seguindo 

o caminho do mar
Diamantes e amores, sedu-
ção e fantasia
A riqueza dos senhores dos 
escravos, alforria
No verso duro a inspiração
Da serra do meu pai e meu 
avô
O trem que leva a produção
Das minas à tinta do grande 
escritor

Viradouro   

“Viradouro de Alma 
Lavada”

Autores: Cláudio Russo, 
Paulo César Feital, Diego Ni-
colau, Júlio Alves, Dadinho, 
Rildo Seixas, Manolo,
Anderson Lemos e Carli-
nhos Fionda

Intérprete: Zé Paulo Sierra 
Levanta, preta, que o sol tá 
na janela
Leva a gamela pro xaréu do 
pescador
A alforria se conquista com 
o ganho
E o balaio é do tamanho do 
suor do seu amor
Mãinha, esses velhos areais
Onde nossas ancestrais 

acordavam as manhãs pra 
luta
Sentem cheiro de angelim
E a doçura do quindim
Da bica de Itapuã
Camará ganhou a cidade
O erê herdou liberdade
Canto das Marias, Baixa do 
Dendê
Chama a freguesia pro batu-
quejê

São elas, dos Anjos e das 
Marés
Crioulas do balangandã, ô, 
Iaiá
Ciranda de roda, na beira do 
mar
Ganhadeira que benze, vai 
pro terreiro sambar
Nas escadas da fé:
É a voz da mulher!
Xangô ilumina a caminhada

Mangueira

“A Verdade Vos Fará Livre”

Autores: Manu da Cuíca e 
Luiz Carlos Máximo
Intérprete: Marquinho 
Art’Samba 
Eu sou da Estação Primeira 
de Nazaré
Rosto negro, sangue índio, 
corpo de mulher

Moleque Pilintra no Bura-
co Quente
Meu nome é Jesus da Gen-
te
Nasci de peito aberto, de 
punho cerrado
Meu pai carpinteiro de-
sempregado
Minha mãe é Maria das Do-
res Brasil
Enxugo o suor de quem 
desce e sobe ladeira

Me encontro no amor que 
não encontra fronteira
Procura por mim nas filei-
ras contra a opressão
E no olhar da porta-bandei-
ra pro seu pavilhão
Eu tô que tô dependurado
Em cordéis e Corcovados
Mas será que todo povo en-
tendeu o meu recado?
Porque de novo cravejaram 
o meu corpo

Os profetas da intolerância
Sem saber que a esperança
Brilha mais na escuridão
Favela, pega a visão
Não tem futuro sem parti-
lha
Nem Messias de arma na 
mão
Favela, pega a visão
Eu faço fé na minha gente
Que é semente do seu chão
Do céu deu pra ouvir

Grande Rio

“Tatalondirá. O Canto do 
Caboclo
no Quilombo de Caxias”
Autores: Derê, Robson 
Moratelli, Rafael Ribeiro e 
Toni Vietnã 
Intérprete: Evandro 
Mallandro 
É Pedra Preta!
Quem risca ponto nesta 

casa de caboclo
Chama Flecheiro, Lírio e 
Arranca-Toco
Seu “Serra Negra” na jure-
ma, Juremá…
Pedra Preta!
O assentamento fica ao pé 
do dendezeiro
Na capa de Exu, caminho 
inteiro
Em cada encruzilhada um 
alguidar

Era homem, era bicho-flor
Bicho-homem, pena de pavão
A visão que parecia dor
Avisando Salvador, João!
No Camutuê Jubiabá
Lá na roça a gameleira
“Da Gomeia” dava o que 
falar
Na curimba feiticeira
Okê! Okê! Oxóssi é caçador
Okê! Arô! Odé!
Na paz de Zambi, ele é Mu-

talambô!
O Alaketo, guardião do 
Agueré
É isso, dendê e catiço
O rito mestiço que sai da 
Bahia
E leva meu pai mandin-
gueiro
Baixar no terreiro quilom-
bo Caxias
Malandro, vedete, herói, 
faraó…

“O Santo e o Rei – Encanta-
rias de Sebastião”

Autores: Moacyr Luz, Cláu-
dio Russo, Aníbal, Píer, Júlio 
Alves e Alessandro Falcão
Intérpretes: Celsinho Mody 
e Nino do Milênio 
Todo 20 de Janeiro

Nos altares e terreiros
Pelos campos de batalha
Uma vela pro Divino
O imperador menino
Um Sebastião não falha
Nas marés, o desejado
Infiéis pra todo lado
Enfrentou a lua cheia
No deserto, um grão de 

areia
Dom Sebastião vagueia
Sem futuro, nem passado
Renasce sob nós, um cabo-
clo encantado
Na Praia dos Lençóis, é o 
Touro Coroado
Vestiu bumba-meu-boi
Até mudou o fado

No couro do tambor foi ba-
tizado
Poeira, ê! Poeira!
Pedra Bonita pôs o santo 
no altar
Sangrou a terra, onde a paz 
chorou a guerra
Mas ele vai voltar!
(Oh, meu Rio...)

Rio, do peito flechado
Dos apaixonados
Rio batuqueiro
Oxóssi, orixá das coisas belas
Guardião dessa Aquarela
Salve o Rio de Janeiro!
O r f e u s  to c a m  l i ra s  n a 
f ave l a
A cidade das mazelas

Pede ao Santo proteção
Grito o teu nome no cruzei-
ro
Oh, Padroeiro! Toda a mi-
nha devoção!
No Morro do Tuiuti
No alto do Terreirão
O cortejo vai subir
Pra saudar Sebastião!

Sete escolas de samba abrem no próximo domingo os 
desfiles do Grupo Especial do carnaval 2020 do Rio.

A festa começa às 21h30, com a Estácio, e deve terminar já com 
dia claro, quando a Portela cruzar os portões da Apoteose.

Na segunda-feira, mais seis escolas se apresentam e, pela 
qualidade das obras musicais apresentadas pela maior par-
te das treze escolas de samba do Grupo Especial tudo indica 
que os desfiles prometem. 

O tradicional CD com os sambas-enredo das agremiações 
da elite do carnaval carioca, um dos mais comercializados 
nos meses que antecedem a festa popular, voltou a contar 
com gravações exclusivamente em estúdio. Mesmo sem o 
coro das comunidades, reunidas na Cidade do Samba, o pro-
duto é merecedor de muitos aplausos, haja vista seu cres-
cimento técnico. A possibilidade de ouvir perfeitamente as 
letras é um ponto de destaque. 

Campeã do ano passado, a Estação Primeira de Manguei-
ra abre o CD brigando para estar novamente entre as favori-
tas. A aposta é do carnavalesco Leandro Vieira, que promete 
uma Verde e Rosa impactante, "principalmente no visual", 
com alegorias mais imponentes e fantasias mais luxuosas e 
arrojadas. 

Em 2020, o protagonista é Jesus Cristo, cuja história tal-
vez seja a mais contada do mundo.

Por sua vez, a vice-campeã de 2019, Unidos do Viradouro, 
decidiu levar para a Sapucaí uma das maiores referências cul-
turais de Salvador da Bahia: as Ganhadeiras de Itapuã, grupo 
musical baiano preocupado com a preservação da memória 
cultural do seu povo, e que lembra o ofício das mulheres ne-
gras ganhadeiras e à política de compra de alforrias. 

A Unidos de Vila Isabel vai falar sobre a capital federal, Brasília. 

Já a Portela trará para a Marquês de Sapucaí o Rio dos in-
dígenas que ali habitavam antes da chegada dos colonizado-
res portugueses.

O Salgueiro tem Benjamin de Oliveira, o primeiro palha-
ço negro do Brasil, como enredo.

Com o enredo “Elza Deusa Soares”, a Mocidade Independen-
te de Padre Miguel promete ferver a passarela do samba, tal como 
diz o próprio nome de sua bateria “Não existe mais quente”.

A Unidos da Tijuca tem o retorno do vitorioso carnavales-
co Paulo Barros e levará para a Sapucaí um enredo sobre as 
maravilhas naturais e arquitetônicas do Rio de Janeiro, eleito 
a capital mundial da arquitetura. 

A Paraíso do Tuiutí não deixa de lado sua vocação no enredo 
que homenageia São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro. 

Tatalondirá. O Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias” 
é o enredo da inspirada Grande Rio para o carnaval de 2020.

A União da Ilha leva o enredo “Nas encruzilhadas da vida, 
entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada: Salve-se quem 
puder!”. 

"Se essa rua fosse minha” é o enredo que a Beija-Flor de 
Nilópolis apresenta para 2020. A “Deusa da Passarela”, de-
pois de um carnaval abaixo do esperado no ano passado, ten-
ta se reerguer e voltar a ocupar as primeiras posições. 

Considerada a escola mais injustiçada da última década, 
a São Clemente apresenta o enredo “O Conto do Vigário”. 

A Estácio de Sá, escola que chega ao Especial, vai abrir a 
primeira noite de desfiles da elite do carnaval carioca. O enre-
do escolhido pela tradicional agremiação é “Pedra”. 
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Vem peneirar, peneirar
O garimpo traz o ouro, a co-
biça dos mortais
Peneirar, peneirar
Devastando a natureza no 
Pará dos carajás

Da lua, de Jorge, eu vejo o 
Planeta Azul chorar
Atire a pedra quem não tem 
espelho
Quero meu rubi vermelho
Pra minha Estácio de Sá.

A falange está formada, um 
coral cheio de amor
Kaô, o axé vem da Bahia
Nessa negra cantoria
Que Maria ensinou
Ó, mãe! Ensaboa, mãe!
Ensaboa pra depois quarar

Ora yê yê ô, Oxum! Seu dou-
rado tem axé
Faz o seu quilombo no Abaeté
Quem lava a alma dessa 
gente veste ouro
É Viradouro! É Viradouro!

O desabafo sincopado da 
cidade
Quarei tambor, da cruz fiz 
esplendor
E ressurgi no cordão da li-
berdade
Mangueira
Samba, teu samba é uma 

reza
Pela força que ele tem
Mangueira
Vão te inventar mil pecados
Mas eu estou do seu lado
E do lado do Samba tam-
bém
Paraíso do Tuiuti.

Um saravá pra folia
Bailam os seus pés
E pelo ar o benjoim
Giram presidentes, peni-
tentes, yabás
Curva-se a rainha e os 
ogans batuqueiros pedem 
paz

Salve o candomblé, Eparrei 
Oyá
Grande Rio é Tatalondirá
Pelo amor de Deus, pelo 
amor que há na fé
Eu respeito seu amém
Você respeita o meu axé
(respeita o meu axé).

Saiba mais sobre 
o enredo das 
Escolas do Grupo 
Especial:
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Vila Isabel

“Gigante pela própria nature-
za:
Jaçanã e um índio chamado 
Brasil”
Autores: Cláudio Russo, Chi-
co Alves e Júlio Alves
Intérprete: Tinga 
Sou eu!
Índio filho da mata

Dono do ouro e da prata
Que a terra-mãe produziu
Sou eu!
Mais um Silva pau de arara
Sou barro marajoara
Me chamo Brasil
Aquele que desperta a cunha-
tã
Para ouvir jaçanã sussurrar 
ao destino
O curumim, o piá e o mano

Que o vento minuano tam-
bém chama de menino
Do Tapajós desemboquei no 
Velho Chico
Da negra Xica, solo rico das 
Gerais
E desaguei em fevereiro
No meu Rio de Janeiro, terra 
de mil carnavais
Ô, viola!
A sina de preto velho

É luta de quilombola, é pran-
to, é caridade
Ô, fandango!
Candango não perde a fé
Carrega filho e mulher
Pra erguer nova cidade
Quando a cacimba esvazia
Seca a água da moringa
Sertanejo em romaria
É mais forte que mandinga
Assim nasceu a Flor do Cerrado

Salgueiro

“O Rei Negro no Picadeiro”
Autores: Marcelo Motta, 
Fred Camacho, Guinga do 
Salgueiro, Getúlio Coelho, 
Ricardo Neves
e Francisco Aquino
Intérpretes: Emerson Dias e 
Quinho 
Na corda bamba da vida me criei

Mas qual o negro não so-
nhou com liberdade?
Tantas vezes perdido, me en-
contrei
Do meu trapézio saltei num 
voo pra felicidade
Quando num breque, mam-
bembe moleque
Beijo o picadeiro da ilusão
Um novo norte, lançado à 
sorte

Na “companhia” do luar...
Feito sambista...
Alma de artista que vai onde 
o povo está
E vou estar com o peito re-
pleto de amor
Eis a lição desse nobre palha-
ço:
Quando cair, no talento, sa-
ber levantar
Fazer sorrir quando a tinta 

insiste em manchar
O rosto retinto exposto
Reflete no espelho
Na cara da gente um nariz 
vermelho
Num circo sem lona, sem 
rumo, sem par...
Mas se todo show tem que 
continuar (bravo!!)
Bravo!
Há esperança entre sinais e 

Unidos da Tijuca

“Onde Moram os Sonhos”
Autores: Dudu Nobre, Toto-
nho, André Diniz, Fadico e 
Jorge Aragão
Intérprete: Wantuir 
O sol nasce em minha alma
Vai tomando o peito e ga-
nhando jeito
Se eternizando, traduzido em 

forma
O mais imperfeito, perfeição 
se torna
Lá no meu quintal, eu vou fa-
zer um bangalô
Já foi tapera feita em palha e 
sapê
E uma capela que a candeia 
alumiou
A lua cheia…
Vem, é lindo o anoitecer

Vai, eu morro de saudade
Todo mundo um dia sonha 
ter
Seu cantinho na cidade
Como é linda a vista lá do 
meu Borel
Luzes na colina, meu arra-
nha-céu
Linhas do arquiteto, a vida é 
construção
Curva-se o concreto, brilha a 

inspiração

Lágrima desce o morro
Serra que corta a mata
Mata, a pureza no olhar
O rio pede socorro
É terra que o homem maltrata
E meu clamor abraça o Re-
dentor
Pra construir um amanhã 
melhor

Mocidade

“Elza Deusa Soares”
Autores: Sandra de Sá, 
Igor Vianna, Dr. Márcio, 
Solano Santos, Renan 
Diniz, Jefferson Olivei-
ra,
Professor Laranjo e Tel-
mo Augusto
Intérprete: Wander Pi-
res 

Lá vai, menina...
Lata d’água na cabeça
Vencer a dor que esse 
mundo é todo seu
Onde a “água santa” foi 
saliva
Pra curar toda ferida 
que a história escreveu
É sua voz que amordaça 
a opressão
Que embala o irmão
Para a preta não chorar

Se a vida é uma “Aqua-
rela”
Vi em ti a cor mais bela
Pelos palcos a brilhar
É hora de acender no 
peito a inspiração
Sei que é preciso lutar
Com as armas de uma 
canção
A gente tem que acordar
Da “lama” nasce o amor
Quebrar as “agulhas” 

que vestem a dor
Brasil,  enfrenta o mal 
que te consome
Que os filhos do planeta 
fome
Não percam a esperança 
em seu cantar
Ó, nega, “sou eu que te 
falo em nome daquela”
Da batida mais quente, 
o som da favela
É resistência em nosso chão

Beija Flor

“Se essa rua fosse minha”
Autores: Magal Clareou, 
Diogo Rosa, Julio Assis, 
Jean Costa, Dario Jr., Thia-
go Soares
e Junior Fionda
Intérprete: Neguinho da 
Beija-Flor 

Preceito!

Minha fé pra seguir nessa 
estrada
Odara ê! Reina firme na 
encruzilhada
Abram os caminhos do 
meu Beija-Flor
Por rotas já trilhadas no 
passado
O tempo de tormenta que 
esse mar levou
Revela este novo Eldora-
do
Nas trilhas da vida, des-

bravador!
Destino traçado, vence-
dor!
Nos becos da solidão
Moleque de pé no chão
E nessas andanças, eu 
sigo teus passos
São tantas promessas de 
um peregrino
É crer no milagre, sagra-
dos valores
Em tantos altares, em tan-
tos andores

A vela que acende, a dor 
que se apaga
A mão que afaga se torna 
corrente
Nilopolitano em romaria
A fé me guia! A fé me guia!
Em meus devaneios
Entre o real e a imagina-
ção
Saudade persiste, insiste 
em passear no coração
Feito um poema à beira-
-mar

Quem não está namorando ganhou uma data especial para comemorar

Quem não está namorando ganhou uma data especial para comemorar

Quem não está namorando ganhou uma data especial para comemorar

Quem não está namorando ganhou uma data especial para comemorar

Quando um cacique inspirado
Olhou pro futuro
E mandou construir
Brasília, joia rara prometida
Que Nossa Senhora de Aparecida
Estenda o seu manto
Pro povo seguir

Sou da Vila, não tem jeito
Fazer samba é meu papel
Fiz do chão do Boulevard
Meu céu! “Paira no ar”
O azul da beleza
Gigante pela própria nature-
za.

trampolins
E a certeza que milhões de 
Benjamins
Estão no palco sob as luzes 
da ribalta
Salta, menino!
A luta me fez majestade
Na pele, o tom da coragem

Pro que está por vir...
Sorrir é resistir!
Olha nós aí de novo
Pra sambar no picadeiro
Arma o circo, chama o povo, 
Salgueiro!
Aqui o negro não sai de cartaz
Se entregar, jamais!

O povo é o alicerce da espe-
rança
O verde beija o mar, a brisa vai 
soprar
O medo de amar a vida
Paz e alegria vão renascer
Tijuca, faz esse meu sonho 
acontecer

A minha felicidade mora nes-
se lugar
Eu sou favela!!!
O samba no compasso é mu-
tirão de amor
Dignidade não é luxo, nem 
favor

“Se acaso você chegar” 
com a mensagem do 
bem
O mundo vai despertar, 
deusa da Vila Vintém
Eis a estrela…
Meu povo esperou tanto 
pra revê-la

Laroyê ê Mojubá… liberdade
Abre os caminhos pra 
Elza passar…
Salve a Mocidade!
Essa nega tem poder, é 
luz que clareia
É samba que corre na 
veia.

Canto pra te ver passar
Me vejo em teu caminho
Nessa imensidão azul do 
teu amor
E às vezes, perdido
Eu me encontro em tuas 
asas, Beija-Flor
Por mais que existam bar-
reiras

Eu vim pra vencer no teu ninho
É bom lembrar, eu não es-
tou sozinho
Ê Laroyê Ina Mojubá
Adakê, Exu, ô, ô, ô
Segura o povo que o povo 
é o dono da rua
Ô, corre gira que a rua é do 
Beija-Flor!

Portela

“Guajupiá, Terra Sem Ma-
les”
Autores: Valtinho Bota-
fogo, Rogério Lobo, José 
Carlos, Zé Miranda, Beto 
Aquino, Pecê Ribeiro,
D’Sousa e Araguaci 
Intérprete: Gilsinho 
Clamei aos céus
A chama da maldade apagou

E num dilúvio a terra ele 
banhou
Lavando as mazelas com 
perdão
Fim da escuridão
Já não existe a ira de 
Monã
No ventre há vida, novo 
amanhã
Irim Magé já pode ser fe-
liz
Transforma a dor

Na alegria de poder mu-
dar o mundo
Mairamuana tem a chave 
do futuro
Pra nossa tribo lutar e 
cantar
Auê, auê, a voz da mata, 
okê, okê arô
Se Guanabara é resistên-
cia
O índio é arco, é flecha, é 

essência
Ao proteger karioka
Reúno a maloca na beira 
da rede
Cauim pra festejar… puri-
ficar
Borduna, tacape e ajaré
Índio pede paz mas é de 
guerra
Nossa aldeia é sem parti-
do ou facção

São Clemente

“O Conto do Vigário”
Autores: Marcelo Adnet 
, André Carvalho, Pedro 
Machado, Gustavo Albu-
querque, Gabriel Macha-
do,
Camilo Jorge, Luiz Carlos 
França e Raphael Candeia
Intérpretes: Leozinho, 
Bruno Ribas e Grazzi Bra-
sil 

O sino toca na capela e 
anuncia
Nossa Senhora, começou 
a confusão!
Quem vai ficar com a ima-
gem de Maria?
O burro vai tomar a deci-
são
Mas o jogo estava armado
Era o conto do vigário
Nessa terra fértil de enre-
do
Se aprende desde cedo

Todo papo que se planta 
dá
Dom João deu uma volta 
em Napoleão
Fez da colônia dos malan-
dros capital
Trambique, patrimônio 
nacional
Tem laranja!
“Na minha mão, uma é 
três e três é dez!”
É o bilhete premiado ven-
dido na rua

Malandro passando terre-
no na lua!
Hoje, o vigário de gravata
Abençoa a mamata
Lobo em pele de cordeiro
“Trago em três dias seu 
amor”
“La garantia soy yo!”
“Só trabalho com dinhei-
ro”
Chamou o VAR, tá gram-
peado
Vazou, deu sururu

Não tem “bispo”, nem se 
curva a “capitão”
Quando a vida nos ensina
Não devemos mais errar
Com a ira de Monã
Aprendi a respeitar a na-
tureza, o bem viver
Pro imenso azul do céu

Nunca mais escurecer
Índio é tupinambá
Índio tem alma guerreira
Hoje meu Guajupiá é Madureira
Voa Águia na floresta
Salve o Samba, salve ela
Índio é dono desse chão
Índio é filho da Portela.

Tem marajá puxando fé-
rias em Bangu!
Balança na rede
Abre a janela, aperta o co-
ração
O filtro é fantasia da bele-
za
Na virtual roleta da desi-
lusão

Brasil, compartilhou, vira-
lizou, nem viu!
E o País inteiro assim sambou
“Caiu na fake news!”
Meu povo chegou, ô, ô!
A maré vai virar, laiá!
Na ginga, pra frente, lá 
vem São Clemente
Sem medo de acreditar!

União da Ilha

“Nas encruzilhadas da vida, 
entre becos,
ruas e vielas,a sorte está lan-
çada:
Salve-se quem puder!”
Autores: Márcio André, Már-
cio André Filho, Daniel Ka-
tar, Júlio Alves, Marinho e 
Rafael Prates
Intérprete: Ito Melodia 
Senhor, eu sou a Ilha!

E no meu ventre essa verda-
de que impera
Que é invisível entre becos e 
vielas
De quem desperta, pra viver 
a mesma ilusão
E vai trabalhar
Antes do sol levantar de 
novo
A voz do rancor não cala 
meu povo, não!
Sou mãe! Dignidade é meu 
destino

Rogo em prece meus meni-
nos
Ao longe, alguém ouviu
Meus filhos são filhos dessa 
mãe gentil
Inocentes, culpados, são to-
dos irmãos
Esse nó na garganta, vou de-
sabafar
O chumbo trocado, o lenço 
na mão
Nessa terra de deus-dará...
Eu sei o seu discurso oportu-

nista
É a ganância, hipocrisia
O seu abraço é minha dor, 
seu doutor
Eu sei que todo mal que vem 
do homem
Traz a miséria e causa fome
Será justiça de quem espe-
rou
O morro vem pro asfalto e 
dessa vez
Esquece a tristeza agora...
É hoje, o dia da comunidade

Um novo amanhã, num can-
to de liberdade
A nossa riqueza é ser feliz
Por todos os cantos do País
Na paz da criança, o amor da 
mulher
De gente humilde que pede 
com fé.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança 
e Vigilância de Mesquita e Nilópolis-RJ. CNPJ 04250677/0001-39 
Neste ato representado por seu presidente Sebastião Aquino dos Santos, 
vem convocar os trabalhadores para Assembléia geral ordinária que se 
realizará no dia 29/02/2020 ás 19:00 horas em primeira convocação, 
e às 20:00 horas em segunda e última convocação. Local; Rua Raul, 
70, sala 06, Mesquita/Centro-RJ, para deliberarem sobre a seguinte 
Pauta:1) Aprovação da pauta para a negociação coletiva(data Base 
março/2020); 2) Autorização para a diretoria fazer acordo e/ou instaurar 
dissídio. Sebastião Aquino dos Santos-Presidente.

Carnaval

 alta um 
dia para 
os desfiles 
das esco-
las de sam-
ba do Rio, 
que acon-
tecem de 
21 a 24 de 
f e v e r e i r o 
e no dia 

29, o Desfile das Campeãs.
Para quem quiser garan-

tir lugar na festa, os camaro-
tes da Sapucaí contam com 
espaços reservados, além de 
atrações e serviços VIP para 
quem quer muito mais do 
que curtir os desfiles.

E m  u m  e s q u e m a  d e 
p r i m e i r a ,  o s  c a m a r o t e s 
d i s p õ e m  d a s  m a i s  v a r i a -
d a s  r e g a l i a s :  d e  m a s s a -
g e m  a  s e r v i ç o s  d e  b e l e -
z a ,  p a s s a n d o  p o r  b u f f e t 
p r e p a r a d o  p o r  c h e f s  r e -
n o m a d o s  e  b e b i d a  l i b e -
r a d a  a  n o i t e  i n t e i r a .  A s 
a t r a ç õ e s  c o m o  T h i a g u i -
n h o ,  L u d m i l l a ,  B e l l  M a r -
q u e s ,  D e n n i s  D J,  e n t r e 
o u t r o s  t a m b é m  s ã o  o 
p o n t o  c h a v e  p a r a  d e c i -
d i r  e m  q u a l  c a m a r o t e  i r, 
s e m  c o n t a r  a  p r e s e n ç a 
d o s  c o n v i d a d o s  f a m o s o s 
c i r c u l a n d o  p e l o  l o c a l .

Listamos os melhores 
camarotes para quem ainda 
não decidiu qual curtir.

Camarote N1
O Camarote Nº1, consi-

derado uma das melhores 
festas de carnaval do país, 
chega a sua 30ª edição, com 
a campanha “30 anos na me-
lhor vibração”. Produzido 
pelo Banco de Eventos, o 
Camarote Nº1 está localiza-
do ao lado do primeiro recuo 
da bateria e dispõe de vista 
privilegiada. Entre os show 
confirmados estão nomes 
como Thiago Abravanel, 
Dinho Ouro Preto, Samuel 
Rosa, Valeska Popozuda e 
muito mais.

Ingressos: A partir de R$ 
2.700,00

Camarote Rio Praia 
Um dos centros de hos-

pitalidade mais desejados 
da Marquês de Sapucaí, o 
Camarote Rio Praia chega ao 
seu terceiro carnaval. Atra-
ções como Diogo Nogueira, 
Mumuzinho, Jammil, Belo e 
Preta Gil garantem experiên-
cias premium para o folião. 
Pelo segundo ano consecuti-
vo, Gracyanne Barbosa será 
a rainha do Rio Praia.

O camarote está localiza-
do em um dos pontos mais 
nobres da avenida, entre os 
setores 8 e 10, onde fica o re-
cuo da bateria.

Ingressos: A partir de R$ 
990

Conheça os camarotes 
mais badalados 
da Sapucaí

F
As atrações como Thiaguinho, Ludmilla, Bell Marques, Dennis DJ, entre outros também são o ponto chave para decidir em qual camarote ir

CCulturando ulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

Camarote Arpoador
O Camarote Arpoador 

by Universal Music chega 
ao seu terceiro carnaval 
apresentando uma sele-
ção de grandes nomes da 
música brasileira. Ô  folião 
que optar pelo Arpoador 
terá como companhia Jota 
Quest, Banda Eva, Kevin 
O Chris, Vintage Culture, 
Matheus & Kauan, Léo San-
tana, Projota, Vitão, Luíza 
Sonza e muito mais. Com 
uma localização privilegia-
da, entre os setores 3 e 5, 
exatamente abaixo de uma 
das cabines de jurados, o 
Arpoador se destaca por ser 
o maior camarote da Sapu-

caí. São mais de 4.600m², 
divididos em três andares, 
ocupando todo o setor 5 e 
parte do 3.

Ingressos: A partir de: R$ 
900,00

Camarote Allegria
O Camarote Allegria 

apresenta ao público o 
tema 'Heróis da Allegria'. 
A line up, é um verdadeiro 
festival dentro da avenida 
e vai contar com a presença 
dos artistas: Dennis DJ, Bell 
Marques, Samba de Santa 
Clara & Convidados, entre 
muitos outros.

Já na ala gastronômica, o 
Allegria é open bar e food, 
com bufê de Japonês e co-

midinhas contemporâneas, 
que estarão à disposição o 
tempo todo, além de bebi-
das para todos os gostos.

Ingressos: A partir de R$ 
990,00

Camarote Folia Tropical
O camarote mais concor-

rido da Sapucaí, em 2020, o 
Folia Tropical está localizado 
no setor 6. Além dos grandes 
shows que acontecerão em 
todas as noites nos interva-
los dos desfiles quem sobe 
ao palco do Folia Tropical 
são: Péricles, Nando Reis, 
Xande de Pilares, Mart’nália, 
Elba Ramalho e Luedji Luna.

Ingresso: A partir de R$ 
740,00

Camarote Itaipava
Pelo quinto ano conse-

cutivo, a marca terá o Ca-
marote Verão, um espaço 
único e exclusivo para con-
vidados na Marquês da Sa-
pucaí.

Localizado no Setor 4 
Especial, o espaço vai rece-
ber cerca de mil convidados 
por noite.

Além de ver de perto os 
desfiles do Grupo Especial, 
os convidados do Camarote 
Itaipava vão curtir o Car-
naval ao som de grandes 
atrações como a dupla ser-
taneja Maiara e Maraisa, Mc 
Kevinho e Thiaguinho.

Ingressos: Apenas para 
convidados.

DIANA PIRES



Perspectiva
Foto: Gilvan de Souza / Agência O Dia

 prefeitura do 
Rio de Janei-
ro trabalha 
com a pers-
pectiva de 
1,9 milhão 
de turistas 
no carnaval 
deste ano. 
Ao todo, in-

cluindo cariocas e turistas nacio-
nais e estrangeiros, em torno de 
7 milhões de pessoas curtirão o 
carnaval na cidade, gerando movi-
mentação econômica no municí-
pio de mais de R$ 4 bilhões.

De acordo com a última prévia 
da pesquisa de ocupação hotelei-
ra, divulgada pelo Sindicato dos 
Meios de Hospedagens do Mu-
nicípio (Hotéis Rio), o otimismo 
domina o setor para o carnaval de 
2020. A média geral na cidade é de 
89% de quartos vendidos. Na zona 
sul, onde ficam os hotéis mais pro-
curados, 95% dos quartos já estão 

reservados para o feriado prolon-
gado. No réveillon, considerado o 
melhor dos últimos tempos, a ocu-
pação fechou próxima de 100%.

Os bairros do Flamengo, na 
zona sul; Barra da Tijuca, na zona 
oeste; e o centro do Rio aparecem 
em seguida na preferência dos foli-
ões, com ocupação de 93%, 80% e 
74%, respectivamente.

A maioria dos hóspedes, 77%, 
é nacional. Eles são oriundos prin-
cipalmente de São Paulo, Minas 
Gerais e do próprio estado do Rio 
de Janeiro. Os estrangeiros respon-
dem por 23% das reservas, lidera-
dos por argentinos e chilenos.

Já no interior fluminense, pes-
quisa da Associação de Hotéis do 
Estado do Rio de Janeiro (ABIH-
-RJ) revela que a ocupação média 
para o carnaval está em torno de 
81%. O estudo se baseia nas reser-
vas confirmadas até o momento e 
indica que os municípios mais pro-
curados para o feriado são Petró-

Rio espera a visita de 
quase 2 milhões de 
turistas no Carnaval

A
Bloco Fogo e Paixão -–do AquaRio 

 Galocantô, Samba do Xoxó, Arruda e Samba 
do Chapéu juntos no Renascença Clube

Quem não está namorando ganhou uma data especial para comemorar

A proposta é iniciar uma temporada para celebrar o momento atual do samba

polis (91,33%), Armação dos Búzios 
(87,67%), Nova Friburgo (87,50%) e 
Itatiaia - Mauá e Penedo (86,46%).

Quatro navios ficam atracados 
no Píer Mauá no próximo sábado 
(22), trazendo 12 mil foliões para as 
festas. A perspectiva é que os turis-
tas injetem mais de US$ 8 milhões 
na economia da cidade, somente 
na semana do carnaval.

O gerente de Operações do Píer 

Mauá, Alexandre Gomes, informou 
que de amanhã (21) até terça-feira 
(25), mais de 27 mil turistas desem-
barcam no Rio em nove transatlân-
ticos, sendo cinco internacionais. 
Gomes observou que nessa tem-
porada, o Píer Mauá está recebendo 
o maior número de navios interna-
cionais dos últimos 20 anos.

Os únicos transatlânticos que 
aportam na capital fluminen-

se no sábado (22) e permane-
cem até o dia 25 são o Celebrity 
Eclipse e o Azamara Pursuit. Os 
demais ficam apenas um dia ou 
partem no domingo (23) ou na 
segunda-feira (24).

Para recepcionar os turistas, o 
Píer Mauá promoverá ação a partir 
deste sábado (22) com um grupo de 
passistas e ritmistas, que darão as 
boas vindas aos estrangeiros.

 Foto: Divulgação

 Foto: Divulgação
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CRISART CONSTRUÇÕES
E REFORMAS
Engenharia e Empreendimentos

Botando
o bloco 
na rua

Av Presidente Vargas, 1733 - SALA 1509 - Cidade Nova - Rio 
de Janeiro, RJ - CEP: 20210-030

(21) 98027-0088


