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Rock in Rio / Divulgação

terça-feira a domingo,
no site da Game XP,
organizadora do concurso. Apenas 50 deles
vão para a próxima etapa, que será uma nova

RESPEITA A MINHA HISTÓRIA

Pedaladas de
solidariedade
O triatleta Ricardo Medeiros, de 31 anos, encarou um desafio e tanto, ontem, para ajudar
moradores da Cidade
de Deus. Morando na
Austrália, ele pedalou
por mais de 18h para
conseguir cestas básicas para crianças e adolescentes da comunidade da Zona Oeste do
Rio, cujas famílias foram afetadas pela pandemia do coronavírus.
A ideia inicial era arrecadar 3 mil dólares para
comprar os alimentos.
Na sexta-feira, ele já
havia alcançado 3,2 mil
dólares (R$ 17,3 mil).

peneira, desta vez com
curadores do evento, que vão aprovar
25 deles. No dia 20, os
selecionados vão passar por outro desafio,

quando serão escolhidos os 16 integrantes do reality show,
que vão se apresentar ao longo de quatros terças-feiras, de
24 de novembro a 15
de dezembro, em um
programa que será
apresentado pela
atriz e cantora Lellê.
Os 16 dançarinos já
estarão contratados
para o Espaço Favela
do Rock in Rio 2021.
O campeão do Dance-Off ganhará um
prêmio de R$ 20 mil.
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LLCom uma estimativa de 90
mil moradores, o Jacarezinho é mais do que uma comunidade, já que virou bairro em 1992. E esse bairro da
Zona Norte do Rio é marcado por jovens que têm uma
grande capacidade criativa,
tendo, inclusive, cria de respeito, que deixou a região
ainda cedo para brilhar nos
campos de futebol do mundo, o ex-jogador Romário. “O

Jacarezinho é um lugar muito produtivo, com jovens inteligentíssimos, que têm um
potencial humano fantástico.
E um potencial político também”, destaca Rachel Viana, que é professora de Sociologia do Colégio Estadual
Compositor Luiz Carlos Da Vila, que fica na região. “Vira e
mexe, quando vou tomar um
cafezinho, vou lá dentro e vejo um comércio abundante.”

Marcus Farias/Divulgação

•U
• ma SEQUÊNCIA de
bueiros destampados tem
colocado em risco a vida
de moradores do Morro
da Baiana, no Complexo
do Alemão, na Zona Norte
do Rio. Há dois meses, os
buracos estão abertos na
Rua Jorge Gomes, trazendo risco para os pedestres
e servindo de passagem
para ratos.

●Cem
●
dançarinos
de comunidades do
Rio vão participar de
uma disputa que poderá levá-los ao palco do Espaço Favela
do Rock in Rio 2021.
Eles vão fazer parte
do Dance-Off, o primeiro reality show
de batalha de dança
com dançarinos das
favelas do estado. O
primeiro desafio do
grupo é conquistar o
apoio popular, através de uma votação,
que acontecerá de

Acervo Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz

•• OS DIAS de
chuva se tornaram motivo
de preocupação para os moradores da Rocinha. É que
a falta de escoamento de
água na Travessa Kátia tem
impedido ou atrapalhado a
passagem de pedestres, que
precisam se locomover por
entre as vielas da comunidade da Zona Sul do Rio.
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KEVIN IGOR, 20 anos

LARISSA MARINHO, 24 anos

Morador do Morro da
Providência, o modelo é
flamenguista. Seu Insta
é o @kevinigor7.

Moradora da Rocinha,
a modelo e atriz é
flamenguista. Seu Insta
é o @larissamarinhog.

