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CLIPPING DE NOTÍCIAS  

 
Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2021/05/02/primeiro-dia-de-lives-pelo-dia-do-trabalhador/ 

 

O primeiro dia de live em homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras de Maricá, pelo Dia do Trabalhador, 
celebrado neste sábado (01/05) e transmitido pelos canais oficiais da Prefeitura na internet foi marcado por 
espetáculos de mágica, palhaçaria, teatro e variados shows musicais com artistas da cidade. 

Ao todo foram mais de 6h de muita diversão, descontração, música, entretenimento e conscientização pelo 
momento atual da pandemia de Covid-19. 

“Festejar o dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, é pensar na construção de uma Maricá, com mais 
dignidade num exercício diário de cidadania”, afirmou Sady Bianchin, secretário de Cultura. “Como dizia o 
poeta Oswald de Andrade, “a alegria é a prova dos nove”. Nós da cultura pensamos a alegria com arte, para 
produzir um futuro melhor com a economia da afetividade para toda a população maricaense”, disse Sady. 

Iniciativa das secretarias de Cultura, Turismo e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), a 
Live Do Trabalhador e Trabalhadora, teve seu início por volta das 18h com a apresentação do espetáculo “Zé 
Farinha, O Palhaço Mágico” e só terminou após a meia-noite com o som do DJ Dodô. 

O evento contou ainda com o grupo Tô Kerendo; Boquinha do Cavaco; Amigos do Quintal; Cacau Souza; 
Marlon Fernandes; Jeferson Lemos; Jorginho Doug; Rafael Caçula e DJ Acqua. 

Domingo tem mais Live do Trabalhador e da Trabalhadora 
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No domingo (02/05), a partir das 17h, as 
homenagens continuam e a Prefeitura Maricá volta a transmitir em suas redes sociais o segundo e último dia 
da Live do Trabalhador e da Trabalhadora que contará com mais apresentações de artistas e grupos musicais 
da cidade. 

Veja abaixo a programação completa do segundo dia da Live do Trabalhador e da Trabalhadora: 

Serviço: Programação do segundo dia de lives do Dia do Trabalhador 

Local: Live nos canais oficiais da Prefeitura de Maricá – Facebook: @prefeiturademarica; Youtube: 
prefeiturademarica1. 

Data: 02/05 (domingo) 

Horários:  17h – Roberto Rodrigues com a peça Arteiro em Manifesto 

17h30 – CIA de Teatro Máscaras com o espetáculo Tecnocirco 

18h – Black Mother 

18h30 – Cogumelo Band 

19h – Objeto Trio Direto 

19h30 – Banda Madureira e Os Cascaduras 

20h – Lalinha 

20h30 – Roller Coasters 

21h – Alma Black 

21h30 – Edinho Manhoso 

22h – DJ Phellipe Ricardo 

22h20 – Ronaldo DJ 
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Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2021/05/03/segunda-noite-da-live-encerra-as-homenagens-pelo-dia-do-
trabalhador-em-marica/ 

 

Encerrando as celebrações pelo Dia do Trabalhador, a segunda noite da Live do Trabalhador e Trabalhadora, 
transmitida pelos canais da Prefeitura de Maricá na internet neste domingo (02/05), levou ainda mais música 
e entretenimento aos maricaenses. 

Para o secretário de Turismo, Robson Dutra, além da homenagem pela data, a grande importância de se 
promover um evento como esse é poder colocar o artista de volta ao palco. 

“Todo profissional que ama o que faz sente uma grande emoção em poder retornar ao trabalho e os artistas 
de Maricá realmente amam o palco”, afirmou Robson Dutra. “E, além de gerar empregos, essa live tá levando 
um pouco de alegria, nesse momento tão delicado, para as pessoas de Maricá e de fora da cidade”, 
completou. 
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A Live teve início com a peça “Arteiro em Manifesto” e logo em seguida foi a vez do espetáculo “Tecnocirco’’ 
às telas, encerrando a programação teatral. 

Já as apresentações musicais começaram com a banda Black Mother. A live contou ainda com Cogumelos 
Band; a Objeto Trio Direto; a Banda Madureira e Os Cascaduras; Lalinha; Roller Coasters; Alma Black e Edinho 
Manhoso. O encerramento do último dia de homenagens ficou por conta dos DJs Phellipe Ricardo e Ronaldo 
DJ. 

A Live do Trabalhador e Trabalhadora é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, através das secretarias de 
Cultura, Turismo e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). 

   

Fonte: https://gazeta24horasrio.com.br/2021/05/03/segunda-noite-da-live-encerra-as-homenagens-pelo-dia-
do-trabalhador-em-marica/ 
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Encerrando as celebrações pelo Dia do Trabalhador, a segunda noite da Live do Trabalhador e Trabalhadora, 
transmitida pelos canais da Prefeitura de Maricá na internet neste domingo (02/05), levou ainda mais música 
e entretenimento aos maricaenses. 

Para o secretário de Turismo, Robson Dutra, além da homenagem pela data, a grande importância de se 
promover um evento como esse é poder colocar o artista de volta ao palco. 

“Todo profissional que ama o que faz sente uma grande emoção em poder retornar ao trabalho e os artistas 
de Maricá realmente amam o palco”, afirmou Robson Dutra. “E, além de gerar empregos, essa live tá levando 
um pouco de alegria, nesse momento tão delicado, para as pessoas de Maricá e de fora da cidade”, 
completou. 

A Live teve início com a peça “Arteiro em Manifesto” e logo em seguida foi a vez do espetáculo “Tecnocirco’’ 
às telas, encerrando a programação teatral. 

Já as apresentações musicais começaram com a banda Black Mother. A live contou ainda com Cogumelos 
Band; a Objeto Trio Direto; a Banda Madureira e Os Cascaduras; Lalinha; Roller Coasters; Alma Black e Edinho 
Manhoso. O encerramento do último dia de homenagens ficou por conta dos DJs Phellipe Ricardo e Ronaldo 
DJ. 

A Live do Trabalhador e Trabalhadora é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, através das secretarias de 
Cultura, Turismo e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). 

Fonte: https://marica.portaldacidade.com/noticias/cultura/marica-tera-lives-em-homenagem-ao-dia-do-
trabalhador-0235 
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Para marcar o primeiro ano de atividade do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e o Dia do 
Trabalhador, 1º de maio, a Prefeitura de Maricá através das secretarias de Turismo, Cultura e da Companhia 
de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) realizará nos dias 01/05 e 02/05 lives, transmitidas através do 
Facebook e Youtube da Prefeitura de Maricá, a partir das 17 horas. 

O sábado (01/05) começa animado com a apresentação do espetáculo “Zé Farinha, o palhaço mágico” e logo 
em seguida, a alegria estará garantida com “A mágica do riso”. Finalizando as peças do dia, o Teatro Cordel 
apresentará o espetáculo “De Machado a Gonzagão”. 

A partir das 19h, o grupo Tô querendo abre as apresentações musicais do dia. 

Seguindo o cronograma, Boguinha do Cavaco, Amigos do Quintal, Cacau Souza, Marlom Fernandes, Jeferson 
Lemos, Jorginho Doug, Rafael Caçula comandam o som até as 22h30. 

Logo em seguida, festa estará garantida pelos DJS Acqua e Dodô até as 23h20. 

No domingo (02/05), as apresentações começam com Roberto Rodrigues com a peça ” Arteiro em manifesto”, 
seguido pela CIA de Teatro de Máscaras apresentando o espetáculo Tecnocirco, Black Mother e Cogumelos 
Band Palco 1. 

As 19h as apresentações ficam por conta de Objeto Trio Direto, seguindo por Banda Madureira e os 
Cascaduras, Lalinha, Roller Coasters, Alma Black, Edinho manhoso e a partir das 22h a live é comandada pelos 
DJS Phellipe Ricardo e Ronaldo. 

SERVIÇO: Live em comemoração ao Dia do Trabalhador e ao primeiro ano de funcionamento do Hospital Dr. 
Hernesto Chê Guevara 

Datas: 01/05 e 02/05 

Horário: 17h 

Acesso: Redes sociais da Prefeitura de Maricá (Facebook, Youtube). 

https://leisecamarica.com.br/marica-realiza-lives-em-homenagem-a-dia-do-trabalhador/
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Para marcar o primeiro ano de atividade do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e o Dia do 
Trabalhador, 1º de maio, a  Prefeitura de Maricá através das secretarias de Turismo, Cultura e da Companhia 
de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) realizará nos dias 01/05 e 02/05 lives, transmitidas  através do 
Facebook e Youtube da Prefeitura de Maricá, a  partir das 17 horas. 

O sábado (01/05) começa animado com a apresentação do espetáculo “Zé Farinha, o palhaço mágico” e logo 
em seguida, a alegria estará garantida com “A mágica do riso”. Finalizando as peças do dia, o Teatro Cordel 
apresentará o espetáculo “De Machado a Gonzagão”. 

A partir das 19h, o grupo Tô querendo abre as apresentações musicais do dia. Seguindo o cronograma, 
Boguinha do Cavaco, Amigos do Quintal, Cacau Souza, Marlom Fernandes, Jeferson Lemos, Jorginho Doug, 
Rafael Caçula comandam o som até as 22h30. Logo em seguida, festa estará garantida pelos DJS Acqua e Dodô 
até as 23h20. 

No domingo (02/05), as apresentações começam com Roberto Rodrigues com a peça ” Arteiro em 
manifesto”,  seguido pela CIA de Teatro de Máscaras apresentando o espetáculo Tecnocirco, Black Mother e 
Cogumelos Band Palco 1. As 19h as apresentações ficam por conta de Objeto Trio Direto, seguindo por Banda 
Madureira e os Cascaduras, Lalinha, Roller Coasters, Alma Black, Edinho manhoso e a partir das 22h a live é 
comandada pelos DJS Phellipe Ricardo e Ronaldo. 

Fonte: https://www.instagram.com/p/COdI7PJjd4U/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/COYIrDgD1dz/?utm_medium=copy_link

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/COXx9V1DChe/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/COXxAsxDL8K/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/COV2CHdjrcG/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/COVv4MhDJdp/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/COVvQifDtdL/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/COeIioJjZtB/?utm_medium=copy_link

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/COdKPU6jGxs/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3891453940937483&id=177784642304450 
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Fonte: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2998469040477682&id=1869805000010764 
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Fonte: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3883626488386895&id=177784642304450 
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Fonte: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3880387325377478&id=177784642304450 
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Fonte: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1162064214262517&id=208247662977515 

 


