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GERAL
LLCadu Barcellos, 34 anos

Triste despedida
Cineasta foi morto a facadas no Centro do Rio

A

migos e parentes de Cadu Barcellos, morto a facadas, na madrugada de
terça-feira, se despediram do cineasta na manhã de ontem. Ao
som de aplausos e com a bandeira do time Flamengo sobre o
caixão, o corpo de Cadu foi no
início da tarde, no Crematório
e Cemitério da Penitência, no
Caju. Cadu tinha 34 anos, era
cineasta, produtor cultural, diretor e atuava como assistente
de produção no programa Greg
News, da HBO. Ele foi revelado
dirigir um episódio do documentário “5x favela - agora por
nós mesmos”. Ele deixa esposa e
um filho de 2 anos.
“Bom filho, bom pai, que deixou um neném de 2 anos. Bom
irmão. Está muito difícil pra
mim, imagina para a minha es-
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Amigos e parentes foram à cerimônia no Cemitério da Penitência

posa e minha filha. Eu não desejo
isso para ninguém, pra mãe nenhuma nesse mundo.”, lamentou o padrasto, William.
Amigos do cineasta se uniram para criar um fundo de
doação para cobrir os gastos

com a educação do filho do Cadu, Bernardo, até ele completar
18 anos.“Não podemos aliviar a
dor que essa perda gera na família, mas podemos nos unir para
ajudar seu filho de 2 anos, Bernardo”, diz mensagem no site.

rapidinha...

Prefeitura autoriza vans no BRS e táxis no BRT
A Prefeitura autorizou que
vans circulem nas faixas exclusivas dos ônibus (BRS) em Copacabana e que taxistas usem
as calhas do BRT entre Galeão e
Alvorada.A circulação das vans

LL

(linhas L2101 e L2102) nas faixas BRS passa a valer hoje em
caráter experimental. O trânsito dos veículos está autorizado
na Av. N.S de Copacabana, na
Rua Barata Ribeiro, no Túnel

Sá Freire Alvim e na Rua Raul
Pompeia, no trecho entre a Av.
Rainha Elisabeth e a Rua Rodolfo Dantas. Em nota, o Rio
Ônibus chamou a autorização
de “descabida e irresponsável”.

