Niterói já tem a Corte Momesca para Carnaval 2020

18/01/2020 – Niterói já tem a sua realeza. Na noite dessa sexta-feira (17), numa disputa muito
acirrada, onde não faltou samba no pé, charme e simpatia, Luiz Felipe Soares da Costa e
Hérica Isabel dos Santos, ambos da Escola de Samba Unidos do Viradouro, foram eleitos e
vão reinar como o Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2020 ao lado da primeira princesa
Rafaela da Conceição, da Acadêmicos da Cubango, e da segunda princesa Ariane Rocha, da
Escola de Samba Sabiá.

A Corte Momesca foi anunciada num grande evento preparado pela Neltur e realizado no
Canto do Rio Foot-Ball Club, em Santos Domingos, que recebeu inúmeras agremiações e
contou com um público de cerca de 2 mil pessoas que torceram e vibraram até os últimos
minutos. O baile marcou o início da temporada pré-carnavalesca na cidade.

“Há dez anos, o carnaval em Niterói foi deixado de lado. Nos últimos anos, estamos resgatando
essa que é uma das maiores festas populares do país. Nossa intenção é que Niterói tenha,
cada vez mais, um carnaval que possa reunir moradores e também atrair turistas. Isso
movimenta o turismo, gera empregos e ajuda a alavancar a economia da cidade”, observou o
secretário de Planejamento, Axel Grael, que representou o prefeito Rodrigo Neves.

Ao lado dele, também estavam na plateia o carnavalesco Max Lopes, o vereador João
Gustavo, o presidente da Neltur, Paulo Novaes, o presidente da Comissão de Carnaval de
Niterói, Anderson Pipico, entre outros.

“Agradeço essa linda plateia pela presença e todas as escolas de samba da cidade que aqui
estiveram numa disputa onde o samba e o carnaval de Niterói foram os grandes vencedores.
Essa eleição demonstrou o grande sucesso que será nosso carnaval”, destacou Paulo Novaes.

A escolha – Os candidatos, que este ano foram indicados pelas escolas de samba da cidade,
foram escolhidos por um júri técnico que inclui historiadores e carnavalescos do mundo do
samba como: Teresa Cristina, Flávia Viana, Jacqueline Bandeira, Lucas Pinto e Cahê
Rodrigues.

A Rainha do Carnaval de Niterói 2020, Hérica dos Santos, foi indicada pela escola de samba
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Unidos do Viradouro. Muito emocionada, falou: “Estou muito feliz! Fui Princesa ano passado,
mas não desisti de conquistar o posto de Rainha! É com muita honra que vou defender meu
pavilhão”, disse a rainha coroada.

Assim como Hérica, o Rei Momo, Luiz Felipe Costa, também foi indicado pela Viradouro.
“Estou feliz por conseguir esse título, vou representar minha escola com muito orgulho”, disse
Luiz Felipe ainda extasiado com o título.

A emoção não foi diferente com as princesas Rafaela da Conceição, indicada pela Acadêmicos
do Cubango, e Ariane Rocha, que representa a escola de Samba Sabiá. Ambas demonstraram
muita alegria na conquista das faixas.

Foram 10 concorrentes ao cargo de Rei Momo e 14 moças que disputaram os títulosÂ de
rainha e princesas do carnaval 2020. A Rainha e Rei Momo eleitos receberam, cada um,
prêmio de R$ 8 mil, e as princesas, de R$ 6 mil cada. A novidade deste ano é que também foi
premiada a agremiação que indicou os candidatos vencedores, no valor de R$ 5 mil por cada
eleito.

A festa contou com a alegria por conta das escolas de samba Viradouro, Sossego e Cubango.
Teve também uma bateria mista formada pelas escolas que compõem as ligas de Niterói,
UESBCN e LESNIT, além do intérprete Português.
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