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O

Rio de Janeiro completa hoje 455 anos de puro charme e tantos outros desafios para os cariocas
que aqui moram. Conhecida
mundialmente por suas praias
e belezas naturais, a cidade está entre os destinos mais procurados por turistas, mas
quem vive no Rio sabe exatamente o que o município precisa para se tornar um lugar
ainda melhor. Pensando nisso,
o MEIA HORA foi atrás de nossas musas para descobrir o que
elas desejam para o Rio nessa
data querida e tão especial.
Representando a paz no
desfile da União da Ilha neste
Carnaval, a Rainha de Bateria
Gracyanne Barbosa se derrete pela cidade, vislumbrando
dias melhores. “Torço por um
Rio de Janeiro mais feliz. Seguro e cuidado. Torço para ver
o carioca amparado e com seu
direito de ir e vir resguardado,
por saúde e educação com dignidade. O Rio pede paz e eu
também”, afirma.
Grávida de três meses do
primeiro filho, Renata Frisson,
mais conhecida como Mulher
Melão, se preocupa com o futuro da cidade, que, segundo
ela, está longe de seus dias de
glória. “O Rio que eu desejo é
com muito amor e pouca sacanagem dos governantes, muita
alegria e pouca p... com a população! É a cidade mais linda
do mundo e merece respeito”,
diz a funkeira.
A violência, no entanto, foi
um dos principais motivos
que levaram a modelo e atriz
Denise Dias a mudar de mala
e cuia para São Paulo. Mesmo
deixando o Rio, ela não nega
seu amor pela Cidade Maravilhosa. “Eu gostaria muito
de ouvir boas notícias a respeito da segurança. O grande
motivo da minha mudança
para São Paulo foi exatamente esse. O Rio é uma das cidades mais lindas do mundo,
um verdadeiro cartão-postal
e merece ter sua população livre e feliz”, destaca a musa.

“O Rio pede paz
e eu também”
Gracyanne Barbosa,
Musa fitness

Musas
contam o
que desejam
para a cidade
em seu
aniversário
de 455 anos,
celebrado
hoje

