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GERAL
LLFAZ RIMAS NOS VAGÕES

‘Ganhei quase oito
mil seguidores’
MC viraliza após levar gravata de seguranças no metrô

C

om muita rima e um sorriso no rosto, Ricky Braga,
também conhecido como
Japonay, voltou a rimar nos vagões do metrô no sábado, após levar uma gravata de seguranças do
metrô e o vídeo viralizar nas redes
sociais. O artista contou que não
quis corresponder à agressividade com a qual foi abordado e por
isso continuou a rimar, ocasionando o momento de violência.
“O meu modo de falar foi o que
fez eles agirem desse jeito. Eles me
abordaram e pediram para eu
acompanhá-los. Perguntei: ‘Como assim?’. Questionei a agressividade e o segurança falou que
eram meios necessários, mas eu
não queria corresponder a violência.Continuei rimando e foi quando aconteceu tudo aquilo que apareceu no vídeo”, relatou Japonay.
Apesar do momento de vio-

Arquivo Pessoal

Japonay: ‘Me reconheceram’

lência que viveu, o jovem ganhou
quase oito mil seguidores de um
dia para o outro nas redes sociais.
Ele ficou tímido com a repercussão na internet.“Por mais que me
vejam fazendo arte no metrô, sou

tímido, tenho medo de lidar com
possível explosão nas redes sociais.
Ganhei quase oito mil seguidores
e a cantora Zoo me chamou pra
fazer um feat (parceria) com ela.”
No sábado,dia seguinte do episódio, o MC voltou aos vagões e
foi bem recebido. “Algumas pessoas vieram falar comigo,foi muito constrangedor para mim. Fiz
apresentação no vagão e as pessoas me reconheceram e me ajudaram,ficaram muito comovidos
com tudo que aconteceu”, disse.
Japonay conta como começou
a fazer arte nos vagões. “Amigos
que faziam dança me chamaram.
Um ano depois, começamos a fazer break dance no vagão.Já escrevia poesia e rimava em batalhas.
Queria entrar no vagão com a rima.Agora,faço freestyle,o MC rima com o que vê.Reparo no estilo
das pessoas e faço no improviso.”

LLTEM QUE ECONOMIZAR ÁGUA

Abastecimento reduzido
Manutenção vai afetar sete municípios na quarta-feira
A Cedae informou que o abastecimento de água será reduzido
em sete municípios do Rio na
quarta-feira. O motivo é a manutenção de energia elétrica da Light
no Reservatório das Lajes. O serviço está previsto para começar
às 7h e terminar às 16h.
Durante a manutenção, o fornecimento de água ficará reduzido em Nova Iguaçu, Seropédica,
Queimados, Japeri, Engenheiro

Pedreira, Paracambi e na capital. Na cidade do Rio, o abastecimento será reduzido em Campo
Grande, Bangu, Deodoro, Gericinó, Padre Miguel, Realengo,
Vila Kennedy, Anchieta, Honório Gurgel, Guadalupe, Rocha
Miranda, Engenho da Rainha,
Del Castilho, Higienópolis, Bonsucesso, Ilha do Governador,
Centro, Leopoldina, Caju, Rocha, Benfica, Riachuelo, Sam-

paio Correa, São Francisco Xavier, Triagem e Manguinhos.
O fornecimento de água será
totalmente retomado logo após a
conclusão do serviço.A previsão é
de que o abastecimento esteja normalizado em até 24 horas. Moradores de imóveis que dispõem de
sistema de reserva não devem sofrer desabastecimento.Mesmo assim, a Cedae pede que os clientes
usem água de forma equilibrada.

