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PEGA A VISÃO

FALA TU
•• M O R A D O RES da Ladeira dos
Tabajaras reclamam de
falta constante de água
na comunidade de Copacabana. Eles contam que
a Cedae tem aparecido
por lá por causa da bomba que leva água à região,
mas não tem resolvido o
problema. Quando eles finalmente vão ter água em
casa, heim Cedae?!

●A
● semana da Consciência Negra, comemorada
na sexta-feira, começa
com o lançamento de
um projeto de capacitação profissional destinado à mulheres pretas de
comunidades. O A Arte
Gerando Renda, ação da
ONG Favela Mundo, está
oferecendo aulas online
no ramo da beleza de
maquiagem social, maquiagem artística, decoração de
unhas, tranças afro e turbantes,
artesanato e adereços. Tudo de
graça e na palma da mão.
“O projeto já mudou a vida de

•QUEM
•
mora no Parque
Ipanema, em Queimados,
diz que sempre sonho com
asfalto e saneamento básico
para a comunidade da Baixada Fluminense. Lama e poças
d’água são realidade em dias
de chuva na região. Cadê a
prefeitura que não vê isso?

ÚLTIMAS
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muitas pessoas e essa edição online vai beneficiar centenas de
moradores de favelas. Até o fim
de outubro já tínhamos mais de
700 inscritas”, diz Marcello An-
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RESPEITA A MINHA HISTÓRIA
Arquivo Pessoal

Rocinha tem
escola de MCs
A Brigadas Populares
iniciou uma escola de
MCs voltada para moradores da Rocinha. O
curso é realizado todo
sábado em parceria
com a Federação das
Associações de Favelas do Rio (Faferj). As
aulas são ministradas
pelo MC Galo da Rocinha, MT da Russia e
Gabriel Asp. Além da
escola de MCs, a organização também tem
um pré-vestibular comunitário e um curso
de manutenção de celulares e computadores, oferecidos na localidade Casa da Paz.

driotti, fundador da ONG.
Para participar das aulas, ministradas no Instagram, Youtube e Facebook, a partir de amanhã,
é preciso ter mais de 15
anos. A inscrição deve ser
feita nas redes sociais da
ação. A representatividade está na raiz das aulas.
“A data de inicio das aulas foi pensada para essa
importante semana, uma
vez que a maioria de nossas
alunas é de mulheres negras,
moradoras das comunidades e
cujo sustento de suas famílias
depende delas”, diz Andriotti.
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Apesar da pouca idade, 34
anos, o cineasta Cadu Barcellos,
que morreu nesta semana vítima de um assalto no Centro do
Rio, deixou um legado gigante. Cria do Complexo da Maré,
Cadu foi um dos fundadores do
projeto Maré Vive, um canal de
mídia comunitária feito de forma colaborativa por moradores
de diversas partes do conjunto de favelas da Zona Norte do

LL

Rio. O projeto recebe informações das mais diversas desses
moradores para publicá-las depois de checá-las, com a ideia
de manter eles próprios bem
informados. “Somos um espaço plural e democrático, sempre aberto ao diálogo e com a
disposição de crescer e evoluir
sempre”, assim o grupo se define. Vida longa ao Maré Vive e
descanse em paz, Cadu!
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Matheus Dionísio, 26

Paris, 21 anos

Morador do Morro do
Estácio, na Zona Norte, é
flamenguista e trabalha
como modelo.

Diretamente do Morro
da Providência, no
Centro do Rio, a jovem é
atriz e modelo.

