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LLA PANDEMIA NÃO PASSOU!

Aglomerou geral
Baile funk na Nova Holanda fica lotado, assim como bares da Zona Sul e da Barra

U

m baile na favela da Nova Holanda, no Complexo da Maré, varou a
madrugada de ontem e contou com milhares de participantes, no dia em que o Brasil
passou dos 150 mil mortos pela
Covid-19. O evento foi anunciado durante toda a semana, e
contou com a participação de
atrações de fora do Rio, como
o grupo de pagode brasiliense
Di Propósito. O funkeiro MC
Poze do Rodo também particpou do baile funk.
O evento aconteceu no campo da Rubens Vaz, uma localidade da Maré. O baile da Nova Holanda foi o assunto mais
comentado do Twitter na manhã de ontem. Nas redes sociais, pessoas presentes comentaram sobre a festa. “Cheguei
em casa agora, Nova Holanda
tava lotada”, disse um internauta. Outro comentou que “NH
foi um estouro, parecia o Maracanã de tão cheio”, publicou
na rede social.
Um morador da comunidade, que preferiu não se identificar, reclamou das aglomerações quase constantes na
comunidade.“Nem adianta reclamar mais do barulho que isso é constante, não só em bailes
mas como em bares. O problema maior é a aglomeração. Milhares de pessoas que não são
daqui podem trazer o vírus e
infectar gente que não tem nenhuma condição de procurar
um médico ou fazer um teste.
Na segunda-feira, só estaremos
nós, moradores. Quem vai cuidar da gente?”, questionou.
Na Vila Vintém, em Padre
Miguel, Zona Oeste, o ‘Baile
do Iraque’ também teve a presença de milhares de pessoas.

REPRODUÇÃO Do TWITTER

Nos bares e
sem máscara
LLO fim de semana também foi de
aglomeração em bares e restaurantes da Zona Sul e da Barra da
Tijuca, na Zona Oeste. Imagens
feitas na madrugada mostram
cenas de desrespeito na Rua Olegário Maciel, ponto de grande
movimento na Barra da Tijuca.
A maioria das pessoas não usava
máscara. As mesas não mantinham distância de dois metros.
A prefeitura informou que
agentes atuaram na fiscalização
do trânsito. Em áreas consideradas polos gastronômicos,
por exemplo, foram aplicadas
43 multas a motoristas flagrados cometendo infrações, como estacionamento irregular.

Normas da
flexibilização
Em nota, a prefeitura informou que estão proibidos pista
e espaço de dança. Estão liberados “eventos de entretenimento e lazer em espaços abertos
e fechados”, “exceto boates e
quadras de escolas de samba”.
“Eventos em ambientes abertos, como praças, estão autorizados, desde que delimitada
área para o evento, com 50%
de lotação, e com controle de
acesso, lugar numerado e reserva antecipada”.
O município ressalta que
“em áreas conflagradas, com
risco maior de violência, é necessária a atuação dos órgãos
de segurança do Estado”.

LL

Baile funk na Nova Holanda, no Complexo da Maré, ficou lotado e só terminou na manhã de ontem

