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pelo-aniversario-de-206-anos/ 

Programação eclética fecha as lives pelo 
aniversário de 206 anos 
 

 

Wagner Mariano - Foto: 

Divulgação 

 

O domingo (31/01), último dia 

das lives pelos 206 anos de 

Maricá, será eclético na sua tela. 

O projeto Art&Música na Sua 

Casa, da Prefeitura de Maricá, 

levará música dos artistas pratas 

da casa até você nesta data. A live, com início previsto para as 20h, terá 

apresentação de Wagner Mariano. 

Com 22 anos de carreira, o cantor e compositor promete mostrar um 

repertório de músicas de pagode e samba. A live também contará com 

sambas de enredo da escola União da Ilha, onde Wagner faz parte da ala 

de compositores. 

A expectativa, segundo ele, é levar um pouco de música e distração em 

um momento tão delicado. O cantor também deixou uma mensagem 

para os seus fãs. “Peço que as pessoas tenham mais amor no coração e 

respeite o momento, respeite o próximo, e que Deus abençoe toda a 

nossa cidade”, comentou Wagner Mariano. 

Mais eclética que a banda RJ 106 não há. O grupo, que completa esse 

mês 7 anos, se apresentará para a população maricaense às 17h30 nos 

https://www.marica.rj.gov.br/2020/05/30/programacao-ecletica-fecha-as-lives-pelo-aniversario-de-206-anos/
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canais oficiais da Prefeitura. “Passearemos pelo pop, pop rock, samba-

rock, axé, sertanejo e funk, com diversão garantida para todos”, disse 

Thaty Siebra, vocalista e representante da banda. 

Ainda segundo Thaty, as vibrações para o momento são as melhores 

possíveis. “Sigamos firmes, cheios de amor e fé, nos cuidando e 

cuidando dos nossos. Tenhamos fé e amor com o próximo, isso vai 

passar! Sabemos o papel importante que a música e a arte exercem 

diante disso tudo, e iremos dar nosso melhor para atingir esse 

propósito”, completou. 

O dia de transmissão também contará com shows de Leandro Júnior, 

Sidney Santos e do cantor Paul Rock. 

Todas as apresentações serão transmitidas ao vivo na página oficial da 

Prefeitura de Maricá no Facebook 

(https://www.facebook.com/prefeiturademarica) e no canal da 

prefeitura no Youtube (www.youtube.com/prefeiturademarica1). 

Confira a programação completa: 

Dia 31/05 (domingo) 

14h – Leandro Júnior            15h – Sidney Santos 

16h15 – Paul Rock                 17h30 – RJ 106      20h – Wagner Mariano

 

https://www.facebook.com/prefeiturademarica
http://www.youtube.com/prefeiturademarica1
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Aniversário de Maricá: cinco atrações 
agitam o sábado (30) 
 

 

 

Moniquinha Angelo - Foto: 

Divulgação 

Neste sábado (30/05) a 

programação é eclética no projeto 

Art&Música na Sua Casa, durante a 

semana dos 206 anos de Maricá. A 

live do dia, com início às 20h, será 

comandada pela cantora Moniquinha 

Ângelo. 

Com 20 anos de carreira, o “Furacão 

Maricaense”, como é conhecida no 

município, promete um repertório 

bem eclético, com forró, sertanejo 

universitário e o axé music. 

“Em primeiro lugar fico muito lisonjeada em ser convidada para 

participar dessa grande festa, mesmo sabendo que estamos vivendo 

dias tristes e complicados. A minha expectativa é poder levar um pouco 

de alegria para o povo maricaense”, comentou a cantora. 

Às 16h quem se apresenta é o grupo de pagode Kontagiô. “Estamos 

juntos nessa corrente contra o coronavírus”, disse o Rudinho um dos 

representantes do grupo. 
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Todas as apresentações serão transmitidas ao vivo na página oficial da 

Prefeitura de Maricá no Facebook 

(https://www.facebook.com/prefeiturademarica), e no canal da 

prefeitura no Youtube (www.youtube.com/prefeiturademarica1). 

Confira a programação completa: 

13h – Banda Desplugged 

14h20 – Vivi Serrano 

16h – Grupo Kontagiô 

18h – Grupo Samba Ponto Com 

20h – Moniquinha Ângelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/prefeiturademarica
http://www.youtube.com/prefeiturademarica1
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lives-de-sexta-feira/ 

 

Sertanejo e forró dançantes nas lives 
de sexta-feira 
 

 

Rhoan Victor - Foto: Marcos Fabricio 

A comemoração dos 206 anos de Maricá teve sequência nesta sexta-

feira (29/05) com muito forró, pagode e sertanejo nas lives preparadas 

pela Prefeitura especialmente para este momento de combate à 

pandemia de Covid-19. Atração principal do sétimo dia de shows, Rhoan 

Victor mostrou um repertório mais dançante, que segundo ele combina 

bem com a noite de sexta-feira. 

“Não é tanta sofrência, como a galera já curte, mas coisas mais pra 

cima, de Henrique e Juliano, Jorge e Mateus e outros grandes do 

https://www.marica.rj.gov.br/2020/05/29/sertanejo-e-forro-dancantes-nas-lives-de-sexta-feira/
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sertanejo. Estou preparando um material autoral, que virá mais para a 

frente”, disse Rhoan, que tem feito lives em suas redes sociais. 

“Por enquanto, tem que ser assim. É o jeito que temos de matar a 

saudade de tocar e do público nos ver. Logo isso vai passar e vamos 

poder sentir a energia do público de perto novamente. A repercussão 

das lives tem sido muito boa. Minha família, lá de Maceió, também está 

ligada no aniversário de Maricá”, afirmou o cantor. 

Mais cedo, o projeto Art&Música Em Sua Casa trouxe as apresentações 

das duplas Lucas Roberto e César Augusto, Dida Show e Raquel 

Fonseca, além do grupo Tô Kerendo.  
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nesta-sexta-29-05/ 

 

Dia de sertanejo e samba ao vivo 
nesta sexta (29/05) 

Rhoan Victor se apresenta na 

live das 20h - Foto Divulgação 

Sextou com “sertasamba”. Isso 

mesmo, nesta sexta-feira 

(29/05), o sertanejo, samba e o 

pagode comandam a 

programação de mais um dia de 

comemoração aos 206 anos de 

Maricá. O cantor sertanejo 

Rhoan Victor estará na live com 

previsão de início às 20h. 

No mercado musical há três anos, Rhoan terá um repertório vasto de 

músicas conhecidas, como “Propaganda”, da dupla Jorge e Mateus, 

“Maus bocados”, do sertanejo Cristiano Araújo e “Medo bobo”, da dupla 

Maiara e Maraísa. 

Ele conta que será um momento especial na carreira. “Minha expectativa 

é a melhor possível, é o dia de reencontrar os fãs que me acompanham, 

mesmo que virtualmente”, disse Rhoan. 

O sertanejo aproveita para reforçar a orientação de não sair de casa. 

“Quero pedir que fiquem todos casa, apesar desse momento difícil pelo 

qual estamos passando. Logo tudo isso irá passar, voltaremos aos palcos 

para continuar levando alegria. Peço que todos se cuidem e aproveitem 

esse show para matar a saudade do clima maravilhoso que existe 

quando estamos todos juntos”, comentou o cantor Rhoan Victor. 

https://www.marica.rj.gov.br/2020/05/28/dia-de-sertanejo-e-samba-ao-vivo-nesta-sexta-29-05/
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Programado para se apresentar às 17h do mesmo dia, o Grupo Tô 

Kerendo promete levar um repertório bem eclético, que vai do MPB ao 

samba raiz, com pitadas de pagodes retrô e atuais. 

Gustavo Canedo, representante do grupo, comentou sobre 

apresentação. “Queremos levar um pouco de alegria ao público nesse 

momento de expectativa e apreensão em forma de música e 

descontração”, comentou. 

A sexta-feira está repleta de música boa e novidade, além do cantor 

Rhoan Victor e do Grupo Tô Kerendo, também se apresentam a dupla 

Lucas Roberto e César Augusto e a dupla Dida Show e Raquel Fonseca. 

Todas as apresentações serão transmitidas ao vivo na página oficial da 

Prefeitura de Maricá no Facebook 

(https://www.facebook.com/prefeiturademarica), e no canal da 

prefeitura no Youtube (www.youtube.com/prefeiturademarica1).Confira 

a programação do dia. 

Dia 29/05 (Sexta-feira): 

14h – Lucas Roberto e César Augusto 

15h – Dida Show e Raquel Fonseca 

17h – Grupo Tô Kerendo 

20h – Rhoan Victor 

 

 

https://www.facebook.com/prefeiturademarica
http://www.youtube.com/prefeiturademarica1


  

 

Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2020/05/28/sertanejo-forro-e-mpb-marcam-as-

lives-do-sexto-dia-de-artmusica-na-sua-casa/ 

 

Sertanejo, forró e MPB marcam as 
lives do sexto dia de Art&Música na 
Sua Casa 
 

Bruno di Berner - Foto: 

Evelen Gouvêa 

O sertanejo Bruno di 

Berner comandou na 

noite desta quinta-feira 

(28/05) a programação 

do Art&Música na Sua 

Casa, evento organizado 

pela Prefeitura em 

comemoração aos 206 

anos de Maricá. 

“Eu fiquei muito feliz com esse convite para a live porque com tudo que 

está acontecendo, eu acho que essa é uma forma da gente levar um 

pouco de paz, amor e música para quem está em casa sofrendo com 

tudo que está acontecendo. Eu sei que é difícil ficar em casa e quebrar 

nossa rotina de vida. Para mim também está sendo muito difícil. Em 

primeiro lugar a nossa saúde”, garantiu Bruno. 

Este ano, em que comemora 19 anos de carreira, o cantor resolveu 

acrescentar o “di“ em seu nome artístico. “Eu fui criado pela minha mãe 

e pela minha avó. Aí minha mãe me contou que sonhou com a minha 

avó e ela me chamava assim. Resolvi incluir o nome na mesma hora”, 

contou rindo. 

https://www.marica.rj.gov.br/2020/05/28/sertanejo-forro-e-mpb-marcam-as-lives-do-sexto-dia-de-artmusica-na-sua-casa/
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Além de muito sertanejo e Música Popular Brasileira, o show de Bruno di 

Berner teve uma música especial, a canção autoral recém-lançada 

“Amor dado não se olha a cama”, seu primeiro trabalho profissional. 

Quem deu o pontapé inicial nas lives que aconteceram à tarde foi Edy 

Baiano, morador de Maricá há 30 anos. Sua apresentação de voz e 

violão foi marcada por clássicos da MPB. Entre eles “Se” de Djavan, 

“Meu erro” dos Paralamas do Sucesso, além de “Clube da Esquina 2”, 

“Êxtase” e “Cheia de Charme” de Guilherme Arantes. 

Aos 85 anos, o veterano Manhoso divertiu o público com seu forró 

recheado de trocadilhos em músicas como “Quando o pau levanta”, 

“Troféu de cozinheira”, “Vida de pobre”, “A Vizinha Fuxiqueira”, “Gruda 

na cintura da muleca” e “Numa sala de reboco”. 

Seu filho, Edinho Manhoso foi logo mandando todo mundo afastar o sofá 

e começar a dançar ao som de “Cobaia”, “Galera do interior”, “Palpite”, 

“Já que me ensinou a beber” e “Tá Rochada”. 

A banda Forró Brasil chegou logo depois, disposta a não deixar ninguém 

parado. Era um sucesso atrás do outro. “Inquilina”, “Quem me dera”, 

“Escreve aí”, “Morango do Nordeste”, “Fazer bebê”, “Chupadinha”, 

“Esperando na janela”, “Bebe e vem me procurar”, “Cheia de manias” e 

muito mais. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

Fonte: https://errejotanoticias.com.br/marica-206-anos-divulgada-programacao-de-

shows-do-art-musica-na-sua-casa/ 

 

Maricá 206 anos: Divulgada programação de 

shows do Art & Música na Sua Casa 
 

 

 

A Secretaria de Turismo divulgou, nesta quinta (21), a programação com os 
shows de comemoração dos 206 anos de Maricá. As apresentações, 100% 
virtuais, começam já no próximo sábado (23) e seguem até o dia 31/05. 

38 artistas da cidade foram contratados para esses shows virtuais, que 
acontecerão no YouTube da Prefeitura de Maricá (clique aqui). A primeira “live” 
será às 15h de sábado, com Mirene Alves. No mesmo dia, Dalva Alves e Silas 
Junior (16h15), Roberta Tílio e Ricardo Agura (17h30) e Jô Borges (20h) 
também comemoram, com muita música, o aniversário de Maricá. 

No dia seguinte, as apresentações começam às 13h, com Ronaldo Valentim. 
Em seguida, às 14h15, Maiara Coboski chega com seu sertanejo universitário 
para animar a todos. Leandra Robledo e Raul Brito (15h30) e Betinho Bahia e 
Ismayer Alves (17h) continuam agitando a tarde do domingo. Fechando a noite, 
Claudinho Guimarães coloca todo mundo pra sambar a partir das 20h. 

https://errejotanoticias.com.br/marica-206-anos-divulgada-programacao-de-shows-do-art-musica-na-sua-casa/
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Na segunda (25), em que se comemora o Dia do Evangélico, uma programação 
especial foi preparada. Às 17h, a banda Efésios 6.10 abre os louvores. Mais 
tarde, às 20h, o Ministério Louvor Projeto Missão Vida é quem chega para 
manter a adoração. 

No dia do aniversário da cidade, 26/05, as atividades os shows começam às 
11h. Bruna Mandz abre o dia trazendo sucessos da MPB e músicas autorais. 
Depois do almoço, às 14h, é a vez da voz doce de Marianna Cunha. Mais tarde, 
às 17h, Cida Santos e Sirley Cowboy (Banda Tatudoemcasa) chegam e 
colocam todos para dançar. O samba de Rafael Caçula começa às 20h e faz o 
show da faixa principal da noite. 

Pensa que acabou? Na quarta (27), Lucas Cruz e Hannah Braga abrem o dia a 
partir das 15h. Em seguida, Thiago Dantas (16h15) é quem se apresenta. Às 
18h é a vez da banda Mamuth se apresentar. Fechando a noite, a banda 
Thunderock chega com o melhor do rock nacional e internacional (a partir das 
20h). E vai ter uma música autoral inspirada no momento em que a gente vive. 

“Essa live vai ser muito ‘top’, pois comemoraremos o aniversário de Maricá, 
uma cidade muito importante para a Thunderock. Todos podem esperar um 
grande show, com novos integrantes, novas músicas, uma banda mais madura. 
Estamos estudando bastante nesse período de quarentena, fazendo vários 
ensaios para trazer a melhor experiência possível a quem nos assistir”, contou 
João Rock, baixista da Thunderock. 

O dia 28/05 será dedicado ao “arrasta-pé”. Edy Baiano abre o dia, se 
apresentando a partir das 14h. Já às 15h, 16h e 17h30, o forró fica por conta de 
Manhoso, Forró Brasil e Edinho Manhoso, respectivamente. Bruno Di Berner 
fecha o dia com muito sertanejo universitário (20h). 

Na sexta-feira (29), é a vez de Lucas Roberto e Gabriel Augusto (14h), Dida 
Show e Raquel Fonseca (15h), Grupo Tô Kerendo (17h) e Rhoan Victor (20h). 
No dia seguinte, 30/05, a festa começa às 13h com a Banda Desplugged. Em 
seguida, às 14h20, Vivi Serrano dá o recado. “Vamos chegar aos lares com 
música brasileira, com grandes intérpretes e compositores da nossa canção. 
Um show cheio de emoção, sobretudo de carinho pela nossa cidade!”, disse a 
cantora. 

Em seguida, é samba e pagode; os grupos Kontagiô e Samba PontoCom (16h e 
18h, respectivamente), se apresentam. O Furacão Maricaense, Moniquinha 
Ângelo, fecha a noite do sábado (30). 

Fechando o Festival Art & Música na Sua Casa, Leandro Junnhyor se apresenta 
às 14h. Sidney Santos se apresenta em seguida. Paul Rock e a Banda RJ 106 
fazem um rock n’ roll às 16h15 e 17h30, respectivamente. Para encerrar as lives 
de festa, Wagner Mariano chega na sua tela a partir das 20h. 



  

Fonte: https://marica.portaldacidade.com/noticias/turismo/samba-e-sertanejo-no-art-

musica-pra-curtir-em-casa-2816 

SEXTOU 

Samba e sertanejo no Art & 

Música pra curtir em casa 

Ritmos se misturam pra sacudir a live desta sexta-feira (29) 

Postado em 29/05/2020 às 09:21 

 

 

Programação faz parte das comemorações do aniversário de 206 anos de Maricá 

(Foto: Divulgação) 

Sextou com “sertasamba”. Isso mesmo, nesta sexta-feira (29/05), o 

sertanejo, samba e o pagode comandam a programação de mais um dia de 

comemoração aos 206 anos de Maricá. 

O cantor sertanejo Rhoan Victor estará na live com previsão de início às 

20h. 

No mercado musical há três anos, Rhoan terá um repertório vasto de 

músicas conhecidas, como “Propaganda”, da dupla Jorge e Mateus, “Maus 

https://marica.portaldacidade.com/noticias/turismo/samba-e-sertanejo-no-art-musica-pra-curtir-em-casa-2816
https://marica.portaldacidade.com/noticias/turismo/samba-e-sertanejo-no-art-musica-pra-curtir-em-casa-2816


  

bocados”, do sertanejo Cristiano Araújo e “Medo bobo”, da dupla Maiara e 

Maraísa. 

Ele conta que será um momento especial na carreira. “Minha expectativa é 

a melhor possível, é o dia de reencontrar os fãs que me acompanham, 

mesmo que virtualmente”, disse Rhoan. 

O sertanejo aproveita para reforçar a orientação de não sair de casa. 

“Quero pedir que fiquem todos casa, apesar desse momento difícil pelo 

qual estamos passando. Logo tudo isso irá passar, voltaremos aos palcos 

para continuar levando alegria. Peço que todos se cuidem e aproveitem 

esse show para matar a saudade do clima maravilhoso que existe quando 

estamos todos juntos”, comentou o cantor Rhoan Victor. 

Programado para se apresentar às 17h do mesmo dia, o Grupo Tô Kerendo 

promete levar um repertório bem eclético, que vai do MPB ao samba raiz, 

com pitadas de pagodes retrô e atuais. 

Gustavo Canedo, representante do grupo, comentou sobre apresentação. 

“Queremos levar um pouco de alegria ao público nesse momento de 

expectativa e apreensão em forma de música e descontração”, comentou. 

A sexta-feira está repleta de música boa e novidade, além do cantor Rhoan 

Victor e do Grupo Tô Kerendo, também se apresentam a dupla Lucas 

Roberto e César Augusto e a dupla Dida Show e Raquel Fonseca. 

Todas as apresentações serão transmitidas ao vivo na página oficial da 

Prefeitura de Maricá no Facebook 

(https://www.facebook.com/prefeiturademarica), e no canal da prefeitura 

no Youtube (www.youtube.com/prefeiturademarica1). 

Confira a programação do dia. 

Dia 29/05 (Sexta-feira): 

14h – Lucas Roberto e César Augusto 

15h – Dida Show e Raquel Fonseca 

17h – Grupo Tô Kerendo 

20h – Rhoan Victor 

 

https://www.facebook.com/prefeiturademarica
http://www.youtube.com/prefeiturademarica1


  

Fonte: https://maricacvb.com.br/caderno-noticias/aniversario-de-marica-art-musica-

na-sua-casa 

 

Aniversário de Maricá: Art & Música na sua casa 
 

Maricá completará 206 anos de história na próxima terça (26/05), e diferente das 
comemorações dos anos anteriores, os artistas locais irão se apresentar em lives do dia 23 
a 31/5, através do canal oficial da Prefeitura de Maricá. A adaptação da comemoração 
acontece em virtude da necessidade de se combater a contaminação do coronavírus através 
do isolamento social. 

O projeto intitulado como Art & Música na sua casa contará com cerca de 120 
apresentações de diferentes músicos e artistas de Maricá. Segundo a secretaria de turismo, 
toda a produção será orientada em todas as etapas durante as lives, atendendo as normas 
de segurança sanitária e distanciamento social. 
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