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A matriz de São Gonçalo 
do Amarante, no bairro Zé 

Garoto

São Gonçalo celebra santo com quatro 
dias de festa, renova esperanças e reza por 

dias melhores e  menos violentos. P. 2
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ADEUS, MAJESTADE
Rainha de Bateria e ‘amuleto’ da Viradouro, 

Raissa Machado deixa a vermelho-e-branca 
de Niterói depois de sete anos de reinado. P. 2Niterói& região

OLHAI POR NÓS 
PADROEIRO
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Quatro dias de festa e devoção 
para São Gonçalo do Amarante
Eventos na Igreja Matriz vão até domingo, dia do santo padroeiro, com transmissões pela internet

A Paróquia 
de São 

Gonçalo do 
Amarante, 

no bairro Zé 
Garoto, foi 

erguida em 
1579, dando 

origem à 
cidade

S
eguindo todos os pro-
tocolos para evitar o 
contágio do novo co-
ronavírus, o municí-

pio continua,  as celebrações 
pelo dia de seu padroeiro, 
São Gonçalo do Amarante, 
comemorado no próximo 
domingo, dia 10. Hoje have-
rá o lançamento do livro Um 

ilustre desconhecido - Gonça-

lo Gonçalves, Os Processos de 

Colonização Lusa nas Terras 

Guanabarinas e Identidade 

Local, de autoria de Rui Ani-
ceto Nascimento Fernandes. 

A publicação traz a his-
tória do português Gonçalo 
Gonçalves, que se confunde 
com o nascimento do mu-
nicípio, quando em 1579 
ergueu a Paróquia de São 
Gonçalo do Amarante para 
homenagear o seu santo de 
devoção, dando origem à ci-
dade. Amanhã haverá missa 
e contação de histórias sobre 
a vida do padroeiro. E, no do-
mingo, data de aniversário 
de celebração ao santo, have-
rá missas com público redu-
zido às 7h, 9h, 11h e 19h, que 
serão transmitidas pelo ca-
nal do YouTube da paróquia.  

Obedecendo à exigência 
de distanciamento social, 
o número de participantes 
será limitado a 150 pessoas, 
que deverão se inscrever 
pela internet. A tradicio-
nal procissão, contudo, não 
será realizada em virtude da 
pandemia. 

O endereço virtual para 
se inscrever nos eventos 
é eventbrite.com.br/o/paro-
quia-sao-goncalo-de-ama-
rante-30451752504. 

O prefeito Capitão Nel-

son (PSD) e o vice-prefeito 
Sérgio Gevu participarão 
da celebração. A todos será 
obrigatório o uso de máscara 
de proteção facial que cubra 
nariz e boca, além da reco-
mendação de que cada um 
leve seu próprio recipiente 
com álcool em gel, além do 
que já será disponibilizado 
na paróquia. “Uma equipe 
preparada estará a postos 
para observar se os protoco-
los estão sendo cumpridos. 
São ações necessárias nesse 
período”, avisou o padre An-
dré Luis Siqueira. 

Segundo o pároco, tempos 
difíceis reforçam ainda mais 
a importância da fé. “Em 
meio ao cenário de desespe-
rança que temos vivido, as 
pessoas não veem solução 
em curto prazo. O índice 
de desemprego é altíssimo, 
a saúde está precária. A fé 
é buscada como esperança. 
A fé é sempre importante, 

porém, quanto mais compli-
cado o cenário, ela se torna 
ainda mais essencial às pes-
soas”, disse.

MUDANÇAS NA FACHADA
Originalmente a fachada da 
igreja era em estilo Barroco, 
porém, com sucessivas refor-
mas, hoje exibe o estilo neo-
clássico. Na década de 70, 
as paredes e os pisos de ma-
deira, atacados por cupins, 
foram substituídos por con-
creto e azulejos. Em 2012, na 
Semana Santa, foram inau-
guradas as placas da Via Sa-
cra, que saem do pátio até o 
cruzeiro fincado no morro 
próximo. 

Raissa Machado não é mais rainha 
de bateria da Unidos do Viradouro
A modelo e empresária anunciou sua decisão através da assessoria: “é uma despedida difícil”
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A beldade ficou na escola sete anos e chegou a ser eleita uma espécie de amuleto da sorte da Viradouro

Eleita a melhor rainha de 
bateria do carnaval carioca 
de 2020, a modelo  Raissa 
Machado, está de saída da 
Viradouro. A informação foi 
dada pela própria modelo, 
através de sua assessoria.
A beldade deixa o cargo de-
pois de sete anos de uma 
emocionante relação com 
sua comunidade e todos os 
seus ritmistas, chegando a 
ser eleita pela maioria deles 
como uma espécie de amu-
leto da sorte da Viradouro. 
Isso porque a morena já 
iniciou sua majestade com 
vitória, estando com a agre-
miação em duas de suas três 
vitórias no grupo de acesso 
(2014 e 2018), e em uma das 
duas vitórias no grupo espe-
cial, que aconteceu no ano 
passado. 

CORAÇÕES SEPARADOS
“É uma despedida difícil, 
porque separa dois cora-
ções que se amam e que 
agora estarão distantes. 
Mas aprendi que quando a 
saudade fica é sinal de que 
tudo o que foi vivido não 
será inesquecível. E muito 
mais do que apenas dizer 

tchau deixo minha gratidão 
ao meu pavilhão! Guarda-
rei todos os momentos que 
vivemos juntos em meu co-
ração com muito amor, sem 
nunca esquecer de todo o 
carinho com que me recebe-
ram”, se emocionou Raissa, 
que além de ter estreado seu 
reinado com vitória, encerra 
sua jornada majestosa tam-
bém tendo contribuído para 

mais uma vitória, em 2020. 
“Nunca me vi apenas como 
uma rainha. Me vejo como 
qualquer outro componen-
te da comunidade, lutando 
e se entregando a cada ano 
pra buscar o campeonato. 
E isso é muito fruto desse 
tratamento que recebi de-
les. Somos uma família e 
sempre me senti muito à 
vontade estando perto de-

les. E talvez por isso, este-
ja doendo demais toda essa 
despedida. Mas quero que 
entendam que tudo na sua 
vida, tem sempre o seu iní-
cio, meio e fim. E que nem 
sempre temos o controle so-
bre quando será a melhor 
hora de partir, mas ela sem-
pre chega”, completa a bel-
dade que ao todo soma 14 
anos de escola. 

LUCIANA GUIMARÃES

IPTU: emissão da 2ª via 
só até hoje em Niterói
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Termina hoje o prazo 
dado pela secretaria mu-
nicipal de Fazenda de 
Niterói para a emissão 
da segunda via do carnê 
do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) 
2021. O atendimento pre-
sencial na sede da SMF, 
na Rua da Conceição, nº 
100, Centro, é exclusivo 
para obter a segunda via 
do carnê. Das 9h às 10h 
serão atendidas pessoas 
acima 60 anos e, das 10h 
às 16h, para os demais 
contribuintes. 
Para evitar aglomeração 
na sede do órgão, os con-
tribuintes também pode-
rão emitir a segunda via 
do carnê do IPTU 2021 
em nove administrações 
regionais, o horário de 
atendimento será das 9h 

às 17h. É necessário chegar 
à unidade tendo em mãos 
o número da matrícula do 
imóvel. Os endereços po-
dem ser encontrados no site 
da prefeitura: www.niteroi.
rj.gov.br.

PARCELAMENTO E DESCONTO
Para os contribuintes que 
optarem pelo pagamento 
em onze parcelas mensais 
iguais, de janeiro a novem-
bro, o primeiro vencimento 
será no dia 11 de janeiro. O 
calendário completo pode 
ser consultado em https://
fazenda.niteroi.rj.gov.br. O 
desconto do Bom Pagador 
vale tanto para quem optar 
pelo pagamento em cota 
única quanto pelo parcela-
mento. A Taxa de Coleta de 
Lixo já está inclusa no valor 
final do imposto.
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MATRIZ DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE
ENDEREÇO: ALAMEDA PIO XII Nº 86,  
ZÉ GAROTO
TELEFONE: 2712-1000.
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