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E DEPOIS DE DESAFIAR 
A COROA?

Após o Dia do Fico, D. Pedro to-
mou uma série de medidas para a in-
dependência de fato: convocou uma 
assembleia para criar uma constitui-

CURIOSIDADES - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
ção, organizou a Marinha de Guerra, 
obrigou as tropas de Portugal a vol-
tarem para o reino e chamou o povo a 
lutar pela independência.

Ele viajou, então, a Minas Gerais 
e a São Paulo para acalmar setores 

da sociedade que estavam preocupa-
dos com possível desestabilização do 
país. Durante a viagem, D. Pedro sou-
be que Portugal anulava a constitui-
ção e exigia sua volta. 

E quando estava indo de Santos 

para São Paulo, próximo ao riacho 
do Ipiranga, no dia 7 de setembro 
de 1822, levantou a espada e gritou: 
“Independência ou Morte!”. Este fato 
marcou a Independência do Brasil e 
no mês de dezembro D. Pedro, que 
era príncipe, foi declarado imperador.



BACALHAU DA DINDA
 Ingredientes: um quilo de bacalhau do 
porto, azeite, trezentos gramas de azeito-
nas verdes sem caroço, um quilo de ba-
tatas partidas em rodelas grossas, quatro 
tomates sem sementes partidos em tiras, 
três cebolas partidas em rodelas finas, dois 
pimentões verdes partidos em tiras, uma 
dúzia de ovos cozidos partidos em rode-
las, um pouco de cheiro verde em peque-
nos pedaços e sal a gosto.
Modo de fazer: deixe o bacalhau de mo-
lho, de um dia para outro, trocando a água 
várias vezes. Limpe e desfie o bacalhau; 
reserve. Numa panela bem alta vá arru-
mando: primeiro, uma camada espessa de 
azeite, uma do bacalhau desfiado, uma de 
azeitonas picadas, uma de batatas parti-
das, uma de tomates, uma de cebolas, uma 
de pimentões, uma de ovos cozidos e uma 
de cheiro verde; regue com bastante azei-
te. Repita a arrumação de todas as cama-
das até terminarem  todos os ingredientes, 
sempre regando com bastante azeite. Por 
último, coloque um copo (não cheio) de 
água com um pouco de sal; tampe a pa-
nela e deixe cozinhar em fogo bem baixo.

 CANJICA
 Ingredientes: um pacote de milho para 
canjica, um vidro de leite de coco, um 
coco fresco ralado, bastante leite de vaca, 
uma pitada de sal e açúcar o quanto de-

QUE BACALHAU!!!
E COM 2 BRINDES DE SOBREMESA!

CORREIO CARIOCA4 Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

sejar.
Modo de fazer: coloque a canjica para 
cozinhar numa panela com bastante água 
e um pouco de sal. Deixe cozinhar bem 
em fogo baixo, até ficar bem macia e sem 
água. Após, junte bastante leite de vaca, 
o leite de coco, o coco ralado e açúcar a 
gosto. Deixe cozinhar em fogo baixo até 
levantar fervura. Prove para ver se precisa 
mais açúcar. Desligue o fogo. Se desejar, 
coloque num refratário e leve à geladeira 
depois de frio.

CUSCUZ DE COCO
 Ingredientes: um pacote de tapioca, um 
quilo de coco ralado em fita (fresco), um 
prazo raso com açúcar, uma pitada de sal, 
um vidro de leite de coco e mais ou menos 
dois litros de leite de vaca.
Modo de fazer: leve ao fogo uma leiteira 
com dois litros de leite para ferver. Numa 
bacia coloque o coco ralado (separando 
um pouco para cobrir), o sal, o açúcar e a 
tapioca. Misture tudo muito bem. Quando 
o leite ferver, vá jogando-o nesta mistura 
até ficar bem molhada e a tapioca cozida. 
Passe para um tabuleiro comprido, cubra 
com uma toalha e deixe esfriar. Depois de 
frio leve à geladeira. Antes de servir faça, 
com um garfo, furinhos na parte de cima 
do cuscuz; jogue o leite de coco em toda 
a extensão  do cuscuz e salpique o coco 
ralado por cima. 

SER FIADOR É UMA DOR DE 
CABEÇA NA PANDEMIA?

O fiador é um terceiro elemen-
to no contrato de locação, que tem 
a função de garantir que as cláusu-
las acordadas entre o locatário e o 
locador sejam cumpridas, tem res-
ponsabilidade solidária com o lo-
catário, respondendo com os pró-
prios bens, caso o locatário não 
cumpra com suas obrigações (pa-
gamento do aluguel e encargos).  

A responsabilidade do fiador ter-
mina com a entrega das chaves ao pro-
prietário (e após a vistoria no imóvel 
pelo locador) - art. 39, Lei 8.245/91.

O fiador não pode sair da re-
lação do contrato de locação sem 
anuência do locador. Não é sim-
plesmente trocar o fiador, o loca-
dor irá exigir que o novo fiador 
tenha condições de arcar com as 
mesmas responsabilidades que o 
anterior (art. 40, da Lei 8.245/91). 

Com a crise sanitária têm ocor-
rido renegociações dos contratos de 
locação entre inquilinos e locadores. 
O fiador deve ficar bem atento a es-
sas renegociações porque ele tam-
bém deve participar, caso contrário 

pode se desobrigar de cobranças de 
dívida da locação por ser indevida 
e requerer dano moral se o nome 
dele for inscrito no SPC, com res-
paldo legal do Código Civil Brasi-
leiro e pelo entendimento da STJ:

Art. 844, I do Código Civil. 
A transação não aproveita, nem 
prejudica senão aos que nela in-
tervierem, ainda que diga res-
peito a coisa indivisível: § 1º Se 
for concluída entre o credor e o 
devedor, desobrigará o fiador.

Súmula 214 do STJ, segundo a 
qual: “O fiador na locação não res-
ponde por obrigações resultantes 
de aditamento ao qual não anuiu.”

Por Zenaide Augusta Alves 
(OAB/RJ 51.882)

Advogada, ex-presidente, 
sócia benemérita 

e atualmente conselheira nata 
da ABAMI 

Associação Brasileira de 
Advogados do Mercado Imobiliário
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BUENOS AIRES PARA OS BRASILEIROS

Nem só o famoso churrasco e o melancólico tango atra-
em os turistas do Brasil. A belíssima cidade argentina oferece 
diversas opções de compras de marcas famosas, possibili-
dade de passeio à próxima capital do Uruguai, Montevidéu, 
além de muito futebol.

A Avenida 9 de Julho localizada no centro da cidade é a 
principal via da capital, sendo a rua mais larga do mundo e 
onde se encontra o obelisco, monumento mais conhecido da 
cidade. Também no centro, se encontra a Plaza de Mayo, que 
recebeu esse nome em homenagem à Revolução de Maio de 
1810, importante movimento de independência. Nas proxi-
midades da praça, encontram-se diversos monumentos e 
construções importantes, como a Sede do Banco de La Naci-
ón, a Pirâmide de Mayo e a Casa Rosada, sede do governo.

A “LAPA” ARGENTINA E O FUTEBOL
Outro ponto turístico que vale ser visitado é o Caminito, 

localizado no bairro da Boca. Possui  construções coloridas e 
se assemelha bastante ao nosso bairro da Lapa, no centro do 
Rio de Janeiro. Há muitos casais trajados com roupas típicas 
dançando tango nas calçadas. Mas cuidado para a malandra-
gem local, pois até nisso se assemelha à nossa Lapa. Des-
confie até de sua sombra. Outro ponto turístico do bairro da 
Boca é o museu do clube de futebol Boca Juniors, contendo 
no acervo taças, camisas, fotos e visita ao famoso campo co-
nhecido como La Bombonera, que tem esse nome em razão 
da semelhança com uma caixa de bombons. Seu maior rival, 
o River Plate, não deixa por menos e possui o maior museu 
da América Latina, que também vale uma visita. Está no bair-
ro residencial de Núnez.

SHOWS E GASTRONOMIA

Em relação a bares e restaurantes, Puerto Madero é o 
bairro mais procurado pelos visitantes, sobretudo à noite, 
pois além de ser um ponto turístico belíssimo é o local onde 
se poderá desfrutar das famosas carnes argentinas e beber os 
saborosos vinhos locais. É quase obrigatório assistir a um au-
têntico show de tango em alguma das várias casas noturnas.

BATE E VOLTA NO URUGUAI
Outra ótima dica para o turista é fazer uma visita ao país 

vizinho Uruguai e retornar no mesmo dia à Buenos Aires 
através de um confortável barco que atravessa o Rio da Prata, 
que possui até um pequeno Free Shop. Nele, pode-se ir para 
a capital Montevidéu ou para a pequenina cidade história Co-
lônia de Sacramento.

COMPRAS
Quanto às compras, Buenos Aires se tornou um paraíso 

para os brasileiros em razão da valorização do Real em rela-
ção ao Peso: hoje, 1 real vale 13 pesos. O local mais famoso 
para comprar em Buenos Aires é a Calle Florida, o Shopping 
Galerias Pacífico e os outlets das ruas Aguirre e Córdoba.

Por Antonio da Silva



COMO O TEMPO AGE NAS RELAÇÕES E SEXO?
Tempo. Com o início de um novo ano, ele se 

transforma no astro principal. Por isso, escolhi 
trazer ele pra cá também. É que por vezes tenho 
a sensação de que ele tá logo ali, bem na próxima 
esquina, sorrindo enquanto espera por encontrar 
com o primeiro desavisado que passar. Só cuida-
do pra não ser enganado, pois esse é um sorriso 
sarcástico, daquele que sabe que assustará ao ci-
dadão de bem.

E que susto. Afinal, quantas são as pessoas 
que fogem dele, como se ele não estivesse logo 
atrás? Ou à sua frente, caso prefira assim. Quan-
tos falam dele como se fosse o seu pior inimigo? 
E no sexo, você deve estar me perguntando, afi-
nal a coluna é sobre isso, certo? E eu respondo 
que lá também ele cintila. Não adianta fazer de 
conta que ele não existe e achar que aquele de-
sempenho atlético que existia até pouco menos de 
30 anos atrás, estará presente até o final de nossas 
vidas. Consolo: você pode perder na quantidade, 
mas o que ganha na qualidade compensa. Claro 
que você só verá o saldo positivo dessa balança 
se não estiver focado na tal da arte performática.

Outro lugar que vemos tempo e sexo de birra é 
quando um casal diz que já não transa mais, pois 
estão juntos há muito tempo. Sabe como é, né, 
esfria. Mas se é o tempo que permite que conhe-
çamos o outro, que descubramos nossos próprios 
desejos, porque ele precisa ser encarado como 
inimigo aqui também? Um bom antídoto pra esse 
caso é não achar que o sexo estará te esperando 

todos os dias (como o tempo estaria). Você pre-
cisa abrir espaço, pois ele não brota sem o seu 
consentimento. Não, sexo não é erva daninha, 
que vai tomando espaço na nossa plantação sem 
que a gente perceba.

Por isso, desejo que vocês usem o tempo que 
possuem a favor. Temos pela frente o final de 
ano e muito tempo depois, para serem usados. 

Muitas coisas podem acontecer  para apimen-
tar a relação a cada novo dia. Assim, vivam, en-
velheçam e amadureçam. Sexualmente também, 
claro.

Dra. Ana Paula Veiga.
Sexóloga
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Perdoe, ajude, doe sangue, ore!
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PITBULL PERDIDO DA TIJUCA

Um cachorro da raça pitbull desapareceu no dia 11de 
outubro, domingo. O animal foi perdido no final da Rua 
Valparaíso, na Tijuca. Ele atende por Kinkilo. Os tuto-
res pedem a ajuda da população e que, caso alguém o 
encontre que avise pelo número 96940-5681(Alex).

FESTA NO BATALHÃO

No dia 9 de outubro o 6º Batalhão da Polícia Militar 
completou nada menos do que 96 anos de existência e 
o perfil oficial em suas redes sociais publicou a seguinte 
nota histórica: 

“Em 1924 houve a necessidade de criação de um 
novo Batalhão de Infantaria, denominação utilizada à 
época para os Batalhões da Polícia Militar, onde o ante-
rior 1º Batalhão de Caçadores do Exército passou a ser 
o Sexto Batalhão de Infantaria, sendo nomeado como 
primeiro comandante o então Coronel PM João Antô-
nio Caldeira Bastos. Foi solenemente entregue o Pavi-
lhão Nacional ao novo Batalhão e sua tropa perfilada 
inicialmente no Quartel General, na Avenida Salvador 
de Sá, rumou em marcha a pé até a rua Barão de Mes-

NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO E DA REGIÃO!
quita, onde foi feita a inauguração da nova unidade. 

Desde então são 96 anos de serviços prestados à 
sociedade, com inúmeras ações de homens e mulheres 
dispostos a ‘Servir e Proteger’. 

Feliz aniversário a nossa estimada unidade e nos-
so muito obrigado a todos combatentes que fizeram e 
fazem de sua história uma narrativa de atos de força, 
coragem e honra”

INVASÃO EM FAVELA DA 
GRANDE TIJUCA

Alguns moradores da Tijuca criaram uma petição 
pública pela internet para tentar conter o avanço de 
construções irregulares no Morro da Formiga, situado 
no sub-bairro Muda. Segundo eles, há uma expansão 
desordenada da comunidade, com invasões que podem 
multiplicar a população da favela, causar erosões e des-
moronamentos imprevisíveis e que cresce adentrando 
uma área de preservação ambiental  e se aproximando 
perigosamente de torres de alta tensão. E tudo isso dian-
te dos olhos das autoridades estaduais e municipais.

A prefeitura alega que numa área considerada de 
risco necessita do apoio da Polícia Militar para realizar 
operações, mas lembrou que uma recente decisão dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) impediu 
operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro 
durante a pandemia do novo coronavírus.

JÁ É CARNAVAL EM VILA ISABEL 

A trajetória de Martinho da Vila será apresentada 
pela Escola de Samba Unidos de Vila Isabel no carnaval 
de 2021, seja lá quando o desfile puder ocorrer. 

Martinho possui 82 anos (apesar de não parecer) e 
tem um longo casamento com a agremiação, afinal, não 

é à toa que o cantor, compositor, músico e escritor pos-
sui a Vila em seu nome artístico. São nada menos do 
que 55 anos de dedicação à escola.

O enredo se chamará “Canta, canta, minha gente! A 
Vila é de Martinho”, do carnavalesco Edson Pereira, e 
será um convite para que o público cante com a escola..

O artista é um símbolo carioca, amante de futebol e 
samba, apaixonado pelo seu Vasco da Gama e pela sua 
Vila Isabel, e como suas duas paixões, também é uma 
referência da cidade e uma das personalidades mais 
queridas e simpáticas do Rio de Janeiro.

INCÊNDIO NA ZONA NORTE

Duas senhoras que moram nos fundos de um casa-
rão que pegou fogo foram salvas por soldados do Corpo 
de Bombeiros, que as retiraram do local, no último dia 
7. 

O antigo imóvel fica na Rua da Liberdade, nº 48, em 
São Cristóvão, Zona Norte do Rio. 

O incêndio começou aproximadamente às 4h e so-
mente duas horas depois os bombeiros conseguiram 
controla-lo.

INCÊNDIO EM ÔNIBUS NO GRAJAÚ

O incêndio de um ônibus na Rua Uberaba, parou 
parte do bairro do Grajaú, no final de setembro, geran-
do congestionamento e assustando quem passava pelo 
local.

Os Bombeiros chegaram rápido e combateram o 
fogo, mas o mesmo consumiu praticamente todo o co-
letivo.

Não foi divulgado o que teia causado o incêndio, 
mas a fumaça foi tão grande que moradores de outros 
bairros puderam ver a fumaça.



> BORDADOS

- JAZIGO, FUNERÁRIA

> ARTIGOS RELIGIOSOS

> COMPRA DE ANTIGUIDADES

> FISIOTERAPIA

Também chamada de charcutaria, salsicharia ou salu-
meria, é o ramo da gastronomia que se dedica aos embu-
tidos, assim como o tipo de loja especializada em vender 
essas iguarias. 

Esses produtos derivados de carnes de diversos ani-
mais datam de eras remotas. A dificuldade em caçar um 
animal não permitia que se desperdiçasse nenhuma parte 
dele, nem mesmo as vísceras. E, muitas vezes, o animal 
caçado era de grande porte, de modo que precisava ser 
cortado e reduzido a pedaços que facilitassem o transporte 
e o consumo. Acrescente-se a isso o fato de a carne ser 
perecível e de não haver, na época, nenhuma forma de re-
frigeração para manter a carne em condições de consumo.

Para a confecção de tais produtos muitas vezes se mis-
tura carne de mais de um tipo de animal, moendo-a e en-
fiando-a em tripas de animais previamente limpas e prepa-
radas, dando-lhe um aspecto verdadeiramente embutido, 
como no caso das salsichas, linguiças e salames, ou ainda 
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MINI-GUIA DE SERVIÇOS

prensando a carne em formas ou moldes preparados, como 
no caso de mortadelas, presuntos e patês. 

A conservação é feita por meio do uso de sal, de gordu-
ra, de técnicas de defumação e de cura, do uso de conser-
vantes e condimentos.

A possibilidade de combinações de ingredientes e 
técnicas permite a existência de uma variedade infinita 
de embutidos, que variam, entre outras coisas, conforme 
a dieta do animal (caso dos porcos espanhóis que se ali-

GASTRONOMIA

CHARCUTERIA

> ALIMENTAÇÃO

> CHAVEIROS

> ESTOFADOR

> CONTADOR

mentam exclusivamente de “bellotas”, frutos de árvores 
locais, dando origem ao famoso presunto “pata negra”, 
ou “jamón ibérico de bellota”). Muitos outros países têm 
produtos tradicionais que se destacam pelo sabor e textu-
ra excepcionais, resultado de estritas normas e técnicas de 
preparo. São eles que embelezam e dão sabor às charcute-
rias mundo afora. 

Nádia Lamas
http://vieirasetrufas.blogspot.com



> EDIFÍCIO OPEN (Prédio Comercial)
Rua 28 de Setembro, 44 - Vila Isabel.
> CONDOMÍNIO VARANDAS DA VILA
Rua 28 de Setembro, 86 – Vila Isabel
> JULIO’S COIFFEUR
Av. 28 de Setembro, 134 – Vila Isabel. Tel. 2568-4995.
> SALÃO TOP VILA
Rua Sousa Franco, 386 A – Vila Isabel. Tel. 2577-4252.
> CONDOMÍNIO VILA SPACE CENTER
Rua Sousa Franco, 425 - Vila Isabel. Tel. 3879-0728
> PADARIA VILLAS GARDEN
Av. 28 de Setembro, 253/255 – Vila Isabel. 2234-7734
> VILA SHOPPING – GALERIA 226
Av. 28 de Setembro, 226- Vila Isabel.
> ÓTICA APOLO
Av. 28 de setembro, 258 lj D – Vila Isabel. Tel. 2576-0726.
> OFFICE PHOTOCOPY TRADE
R. Teodoro da Silva, 507  A – Vila Isabel. Tel. 2576-3099.
> VILA TRADE CENTER
Rua 28 de setembro, 389 – Vila Isabel.
> VILA TRADE SQUARE
R. Barão de São Francisco, 373 - Vila Isabel. 3879-5600.
> CENTRO EMPRESARIAL THE OFFICER. Visconde de Santa 
Isabel, 20 – Vila Isabel. Tel. 3879-5570
> CONDOMÍNIO VILA TRADE OFFICE
R. Barão de São Francisco, 322 – Vila Isabel. 2576-4624.
> PADARIA ESTRELA DO TIJOLINHO
Rua Vega – Andaraí. 2258-7751.
> GALERIA SAN REMO
Rua Barão de Mesquita, 891 – Andaraí.  Tel. 2238-3986.

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO CORREIO CARIOCA
> NUTRIDEAL TORTAS
Rua Uruguai, 151 – Andaraí. Tel. 2208-4908.
> CRIE FABRIK
R. Barão de Mesquita, 663, lj 18 – Andaraí. Tel. 3507-7689.
> ENCANTO DOS ORIXÁS
Rua Farias Brito, 8, loja C – Grajaú. Tel. 2571-4566.
> GRAJAÚ TÊNIS CLUBE
Av. Engenheiro Richard, 83 – Grajaú. Tel. 2577-2365.
> LOTERIA DO MATHEUS
Rua Barão de Mesquita, 948 – Grajaú. Tel. 2571-9852.
> RENASCER LOTERIAS
Praça Edmundo Rêgo – Grajaú. Tel. 2571-3713.
> ANTUNES LOTERIAS
Rua Uruguai, 329 – Tijuca. Tel. 2575-9453.

> DISK KI-SOPA
Rua Desembargador Izidro, 49 B – Tijuca. Tel. 3684-1211.
> LABORATÓRIO RICHET
Rua Pinto de Figueiredo, 55 lj A – Tijuca. Tel. 3184-3000.
> LIVRARIA ELDORADO
Rua Conde de Bonfim, 383, lj B – Tijuca. Tel. 2569-4747.
> LOTERIA CHIANELLO
Rua General Roca, 894 – Tijuca. Tel. 2568-0384.
> VILA CENTER SHOPPING 
Rua Silva Pinto, 49. 
> MARINA’S ADVANCED – INSTITUTO DE BELEZA
Rua Conde de Bonfim, 746 lj A – Tijuca. Tel. 2278-3809.
> HOSPITAL DOS ÓCULOS
R. Conde de Bonfim, 310, lojas C e D - Tijuca. 2234-0265 

> CENTRO COMERCIAL SAENS PEÑA
R. Conde de Bonfim, 310 - Tijuca 2568-5993
> EDIFÍCIO SAENS PENA MEDICAL CENTER
Rua Conde de Bonfim, 255 – Tijuca. Tel. 2196-0255
> GALERIA THOR
Rua Conde de Bonfim, 142 - lj 13– Tijuca. 
> ESPAÇO DAS ARTES DE A a Z
Rua Araújo Pena, 88 – Tijuca. Tel. 3872-3735
> DENTISTA MONIQUE
Rua Major Ávila, 455 / lj G – Tijuca. Tel. 3474-4757
> ESTRELUZ
Rua Santo Afonso, 153 / lj A – Tijuca. 3359-5305
> CRECHE E ESCOLA PEQUENO POLEGAR
Rua Carvalho Alvim, 653 – Tijuca. Tel. 3172-3003.
> CONSULTÓRIO DENTÁRIO DR. RAFAEL
Rua Costa Pereira, 3 – Tijuca. 3904-4844.
> ELETRICISTA JAIR
Tv. Soledad, 32 - Maracanã. 3149-8988 / 99553-2777.
> AULAS PARTICULARES 
R. Maxwell, 202 - Vila Isabel. Tel: 2572-7510 / 9133-0406
> IMANTADO DIGITAL
Rua Conde de Bonfim 831, lj D - Tijuca. Tel. 3592-2900.
> EMPÓRIO 
Rua Almirante Cóchrane, 146 - Tijuca.
> GRAJAÚ COUNTRY CLUB
R. Prof. Valadares, 262 - Grajaú. Tel: 2576-1996.
> SALÃO TIJUCANO
Rua General Roca, 586 loja B - Tijuca. Tel. 3648-1335.
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A VILA É DE MARTINHO

O carnaval foi adiado e não há data definida. A úni-
ca certeza é de que o Grêmio Recreativo Escola de 
Samba (G.R.E.S.) Vila Isabel agora vive intensamente 
Martinho da Vila, assim como Martinho da Vila sem-
pre viveu a Vila Isabel.

E várias são as novidades na escola em função des-
sa simbiose e a mais importante delas foi a divulgação 
da logomarca do enredo no final de setembro.

LOGOMARCA
É do carnavalesco Edson Pereira e de Thiago San-

tos a assinatura da arte, baseada justamente na ilus-
tração da obra do homenageado “Canta Canta, Minha 
Gente” (1974, Artista Elifas Andreato). 

De acordo com o presidente da agremiação Fer-
nando Fernandes, esta criação para o próximo carna-
val tem a ver com o amor do artista e os laços gerados 
entre ambos durante séculos. “Martinho se dedica à 
agremiação desde 1965, ou seja, tem um laço de amor 
com a Vila relevante o suficiente para se confundir 
com a própria biografia.”

MARTINHO E A ESCOLA 
Não é mais novidade que a trajetória do artista será 

apresentada no carnaval de 2021, assim o como não 
é novidade tanto amor pela escola. Martinho possui 
82 anos (apesar de não parecer) e tem um longo ca-
samento com a agremiação, afinal, não é à toa que o 
cantor, compositor, músico e escritor possui a Vila em 
seu nome artístico. São nada menos do que 55 anos de 
dedicação.

Talvez por isso os organizadores do carnaval 2021 

Afinal, o artista é extremamente carismático, amado 
até por quem não gosta tanto de samba ou porque 
quem nem mora na Grande Tijuca, onde está a maioria 
dos simpatizantes da escola. Mais do que isso, ele é 
um símbolo carioca, amante de futebol e samba, apai-
xonado pelo seu Vasco da Gama e pela sua Vila Isabel, 
e como suas duas paixões, também é uma referência 
da cidade e uma das personalidades mais queridas e 
simpáticas do Rio de Janeiro.

OUTRAS NOVIDADES
Na virada do mês Fernando Fernandes reuniu os 

diretores dos segmentos da escola para apresentar a 
nova estrutura de comunicação e marketing e elaborar 
diretrizes para o carnaval, ainda sem data definida pela 
Liesa devido à pandemia.

O encontro seguiu os protocolos de segurança e 
apesar do distanciamento físico, aproximou toda a 
equipe.

Ainda no encontro, Edson Pereira apresentou aos 
líderes de segmentos os figurinos das fantasias para 
o próximo desfile. Segundo a escola, o projeto para o 
próximo carnaval está pronto.

E aproveitando o período sem ensaios, a diretoria 
iniciou obras na quadra com pintura, redesenho do 
piso e revitalização da fachada. A ideia é transformar 
a sede em ponto turístico, com eventos regulares entre 
shows e atividades de lazer. “A nossa ideia é transfor-
mar a quadra da Vila em uma casa de shows, com fei-
joadas periódicas, rodas de samba e diversos artistas 
deste segmento, tendo como uma das principais vanta-
gens a localização da quadra”, explicou o presidente.

Logomarca criada para homenagear o artista-símbolo da escola, nova estrutura, 
quadra reformada e muita ansiedade... só falta mesmo a data do carnaval. 

estejam tentando fazer algo diferente. O enredo “Can-
ta, canta, minha gente! A Vila é de Martinho”, já di-
vulgado há algum tempo, foi criado para que o público 
cante com a escola na avenida. E isso não será difícil. 

Logomarca criada para o enredo,
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