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DIVERSÃO E televisão
LLSEGUINDO PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Batuque de primeira

17

Resumo das
novelas

Primeiro ‘finde’ da reabertura das quadras tem feijoada da Portela

A

s atividades nas quadras
das escolas de samba foram liberadas no dia 1º
pela Prefeitura do Rio. Mas
não pode haver aglomeração
e os protocolos de segurança
devem ser respeitados. Estão
permitidos disputas de samba, ensaios, feijoadas e shows no município do Rio. Já as
quadras fora da cidade precisam de uma autorização da sua
própria prefeitura para realizar
os eventos. É o caso da BeijaFlor, em Nilópolis, da Grande
Rio, em Duque de Caxias, e da
Viradouro, em Niterói.
Este será o primeiro fim de
semana após a reabertura e algumas escolas de samba já estão
com atividades programadas. É o
caso da Portela, que fará a tradicional Feijoada da Família Portelense hoje. Unidos da Tijuca,
Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e
Grande Rio também já estão
com eventos programados.
Mas para que as atividades
aconteçam, é preciso seguir algumas regras. As quadras devem
ter cadeiras e mesas numeradas,

DIVULGAÇÃO

A PROGRAMAÇÃO

PORTELA: Depois de oito meses
sem realizar eventos,a Portela reabre suas portas hoje, a partir das
13h, com a Feijoada da Família
Portelense. Assim como aconteceu em teatros, cinemas e casas
de shows,a Portela promoveu mudanças na estrutura e na organização do evento,visando atender às
normas da prefeitura.Os ingressos
só serão vendidos pela internet.
O público deverá optar pela compra de mesas ou camarotes, não
haverá pista. O evento teve sua
capacidade reduzida pela metade.
LLUNIDOS DA TIJUCA: A agremiação realizará o primeiro
Pagode do Mestre presencial,
depois de um longo tempo de
quarentena, amanhã.A entrada
será restrita a 1/3 da capacidade total da quadra e com mesas
cumprindo o distanciamento
exigido, dentro dos protocolos
de saúde.A entrada custa R$ 20
e as mesas estão esgotadas.
LL

Passistas e ritmistas da Portela estarão de máscara no evento

as escolas de samba terão que
submeter as equipes a cursos de
capacitação da Subsecretaria de
Vigilância, Fiscalização Sanitária
e Controle de Zoonoses e os even-

tos precisam ainda cumprir as regras gerais sanitárias.
Confira no quadro ao lado a
programação das escolas neste
fim de semana.

LLCUMPRINDO AS RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS

FLOR DO CARIBE

18h30. Globo: Cristal (foto) recusa a
proposta de Alberto. Chico se emociona
ao saber que a homenagem que Cassiano
lhe prestou foi divulgada no jornal. Ester
pergunta a Cassiano se ele confia em Cristal. Duque mostra a Cassiano o lucro do
Flor do Caribe obtido com o show.Marizé
e Lipe descobrem que o pai ficou preso.

HAJA CORAÇÃO

19h45. Globo: Apolo (foto) desiste de
falar sobre seu noivado com Tancinha.
Carmela se irrita com Shirlei e afirma que
Francesca gosta mais da irmã. Tancinha
visita Beto.Adriana diz paraApolo que há
uma vaga de emprego como mecânico na
equipe.Carmela decide se vingar de Shirlei
e arma para que a irmã se envergonhe.

Música ao vivo e pistas de dança
Atrativos voltam este fim de semana na Feira de São Cristóvão
No clima dos seus 75 anos,
a Feira de São Cristóvão retoma a música ao vivo em seus
palcos e restaurantes. As pistas de dança de forró também
voltam a funcionar neste fim
de semana. O equipamento
municipal segue a nova fase
de flexibilização da economia liberada pela Prefeitura
do Rio de Janeiro.

A retomada será feita com
cautela e cuidado, seguindo as
recomendações sanitárias. O
uso de máscaras será obrigatório e a orientação é de que os
frequentadores evitem aglomerações. Também foram
instalados informes com as
regras de ouro da prefeitura,
além de marcação e sinalização de fluxo para pedestres e

grades em frente aos palcos.
“Estamos alinhados com
as recomendações sanitárias.
Um novo tempo e esse final
de semana é especial. É saudade no peito. É dia de almoçar em nossos restaurantes e
curtir um forró e música ao
vivo. Não esqueça sua máscara em casa”, afirma a gestora municipal da Feira de São

Cristóvão, Magna Fernandes.
A nova fase, batizada de
conservadora, também libera
o serviço self-service em bares e restaurantes, comércio
com horário livre de funcionamento e pontos turísticos
com 2/3 da capacidade, além
de eventos esportivos de rua
com pré-aprovação da Vigilância Sanitária do Rio.

A FORÇA DO QUERER

21h35. Globo: Junqueira sugere que
Heleninha destrua as fotos que estão
com Yuri. Eugênio consegue habeas corpus para Rubinho. Cândida avisa a Jeiza
(foto) que Rubinho será libertado. Zeca
fica furioso com a reação de Jeiza sobre
o processo do seu casamento e termina
o noivado com ela. Bibi reconhece Yuri.

