Rock in Rio coloca seus holofotes na Cidade Maravilhosa
Com o objetivo de recuperar a autoestima do carioca, organização reúne
artistas para gravação que sensibiliza a sociedade para a reconstrução do
olhar em prol do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 2018 — Na manhã desta terça-feira, 10 de abril, a Cidade das Artes
foi palco da gravação do clipe “Rio, Desistir Jamais”, uma iniciativa do Rock in Rio, que
reuniu cerca de 40 artistas para um movimento que será lançado nas mídias em prol do
Rio de Janeiro entre os dias 20 e 27 de abril. A ação tem como objetivo chamar atenção
da sociedade para o tema Rio de Janeiro e oferecer um sopro de esperança não só para
a Cidade Maravilhosa, mas para o Brasil como um todo. Ao som da tradicional Valsa de
uma Cidade, um grupo de músicos e celebridades, composto não apenas por cariocas
de nascimento, mas também por cariocas de coração, foram responsáveis por endossar
a ação. Entre as personalidades que gravaram o clipe estão: Anitta, Rogério Flausino,
Fernanda Abreu, Toni Garrido e Evandro Mesquita, entre outros nomes.
Roberto Medina, acredita que esta ação contribui positivamente para um grande
movimento pró-Rio de Janeiro. “Sabemos que a crise que se abate sobre o país tem
efeitos graves no nosso Estado, mas acreditamos muito na criatividade e no potencial
dos cariocas para superar esta maré baixa que o Rio de Janeiro vem enfrentando. Vamos
colocar um foco de luz em tudo de bom que esta cidade ímpar é capaz de produzir. É
hora de nos unirmos e fazermos juntos uma construção positiva com o que temos de
bom. Sempre olhamos o lado positivo, temos esta capacidade de nos reerguermos e só
assim vamos conseguir. O vídeo é como um sopro de esperança”, conta Roberto
Medina, que antes de ser presidente do Rock in Rio é um grande amante e entusiasta
do Rio de Janeiro. “A cidade do Rio de Janeiro sempre se destacou por sua capacidade
de se reinventar e pela alegria e simpatia contagiante que estampa o rosto dos cariocas.
Vamos fazer uma grande força para que possamos transformar este cenário de hoje no
Rio em que queremos viver”, completa.
A gravação e veiculação deste videoclipe é uma iniciativa do Rock in Rio.
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