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Festmar reúne famílias em Araçatiba 
O Festival de Maricá (Festmar) fez parte da programação em comemoração aos 205 anos de 
emancipação político administrativa do município, e levou um animado público familiar para a Praça 
Tiradentes (Araçatiba) nos últimos dias 24, 25 e 26/05.  

Além de shows musicais e atrações infantis, o evento contou com uma praça de alimentação repleta de 
food trucks com comidas variadas e cervejarias artesanais. “É um evento tranquilo, dá para curtir com as 
crianças e também tem muita comida boa e shows para os adultos”, contou Aidan Souza Silva, de 42 
anos.  

Durante a apresentação da Banda Tatudoemcasa, os vocalistas Cida Santos e Sirlei Cowboy levaram 
muita dança e alegria para todas as idades, com a participação especial de personagens vivos como 
Homem de Ferro, Hulk, Turma da Mônica, Masha e o Urso. Acompanhada do filho Davi, de 4 
anos, Jessica Guterres, de 31 anos, aprovou a festa. “Está cheio de atrações! Já aproveitamos o 
parquinho, o pula-pula e ele tirou fotos com alguns personagens do desenho PJ Masks, estamos achando 
maravilhoso”, disse.  

A parte musical foi do pop ao forró passando pelo rock, com direito a tributos aos maiores artistas do rock 
nacional. Em cada noite, Renato Russo, Cazuza e Raul Seixas receberam homenagens de seus ‘covers’. 
Outras opções foram uma exposição de carros antigos, food trucks e brinquedos para crianças, além das 
já conhecidas esculturas na areia. 

Na sexta-feira (24/5), a abertura foi com a banda Thunderock detonando o melhor do rock and roll, que 
seguiu a todo vapor com a banda Os Imortais. A noite terminou com o cantor Dario Aaron e sua 
homenagem a Renato Russo, onde levou o melhor do repertório da Legião Urbana com direito a uma 
caprichada caracterização. 

Exposição de veículos antigos movimenta orla de Araçatiba  
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Muitas histórias bacanas por trás de cada veículo em exibição na Exposição de Carros Antigos realizada 
neste domingo (26/5), na orla de Araçatiba, durante o Festival de Maricá (Festmar), organizado pela 
Secretaria de Turismo. 

Fuscas, Chevettes, Malibus, Variantes, Opalas, Kombis são algumas das relíquias expostas que atraem 
os curiosos e colecionadores de diversas partes do país. A mostra integrava a programação de eventos 
pelo aniversário de 205 anos de emancipação político administrativa do município. 

O presidente do clube Sobre Rodas, Rodrigo Cascaes, organizador do evento, destacou que mais de 150 
veículos participaram do encontro que reuniu clubes do Rio de Janeiro, Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. “É 
o segundo ano desse encontro que tem a proposta de divulgar a cultura de conservação dos veículos 
antigos e também serve para reunir amigos com gostos em comum”, declarou. 

Alfredo Martinez Vazquez, de 69 anos, e sua mulher Gilda Vazquez, de Bangu, trouxeram seu fusca 
verde 1981. “Já viajamos com ele pelo Pantanal, São Luís do Maranhão, Uruguai, Paraguai, Argentina e 
Chile. Esse carro é meu companheiro de vida. Já me ofereceram R$ 120 mil por ele e recusei”, declarou. 

Rômulo Sá, morador de Itaipu, faz parte do clube de São Gonçalo Família Ferrugem Air Cooled, contou 
como surgiu o interesse por carros antigos. “Não queria andar de moto na chuva, então comprei um fusca 
1969. Há quatro meses, comprei essa Kombi que estava totalmente desmontada. Já gastei mais de R$ 40 
mil com a compra e com as peças e serviços”, explicou. 

Theodoro Augustho Sampaio, de 65 anos, morador de Itapeba, adorou ver os modelos. “Esse evento me 
fez recordar a minha adolescência e relembrar muitos momentos bons que vivemos sobre rodas. 
Pretendo seguir os clubes e começar a acompanhar esse tipo de encontro por diversas cidades do 
estado”, frisou.  

Dança árabe-indiana arranca aplausos em Araçatiba 

 

Quinze bailarinas da Casa da Terceira Idade de Maricá arrancaram aplausos do público que lotou o 
espaço do entorno da Praça Tiradentes, em Araçatiba, na tarde do dia 26/05, aniversário de 205 anos de 
emancipação do município. 



  
 

Músicas árabes e indianas deram ritmo e movimento às dançarinas, vestidas com roupas típicas, 
sapatilhas e argolas com correntes prendendo orelha e nariz. O som dos instrumentos árabes levantou o 
público, diversificado entre jovens e idosos. 

A professora de dança árabe e de dança do ventre, Chris Zhara, explicou que resolveu inovar um pouco e 
investir na fusão da dança árabe com a indiana. 

“O som é mais lento, porém tão contagiante quanto o ritmo árabe. As evoluções são bonitas, o som é 
árabe mas o gestual têm base na religião hindu”, adiantou. 

A secretária de Políticas para a Terceira Idade, Lezirée Figueiredo, se encantou com a 
apresentação. “Sou a maior fã destas meninas. Aprecio a vitalidade delas, pois tem mais fôlego que muita 
adolescente, além da disposição de aprender e recomeçar a vida. Muitas passaram por traumas físicos e 
emocionais, e superaram com as atividades e o ambiente de amizade que a Casa da Terceira Idade 
oferece”, enfatizou. 

 

Foto: Elsson Campos e Katito Carvalho 
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anos-de-marica/ 

Festmar leva atrações à Araçatiba nos 205 anos de Maricá 

 

 

Festmar reunirá várias atrações de 24 a 26/05 - Foto: Clarildo Menezes 

Durante a comemoração dos 205 anos de emancipação político administrativa de Maricá, acontece na Praça Tiradentes (Araçatiba) entre os 

dias 24 e 26/05, o Festival de Maricá (Festmar), organizado pela Secretaria de Turismo. 

Durante esses três dias de evento haverá praça de alimentação com food trucks e parque infantil no local. Mas shows musicais, 

personagens vivos e uma exposição de veículos antigos também fazem parte da programação. 

Na sexta-feira, dia 24/05, tem DJ Acqua e Junior VJ a partir das 17h. Às 19h, a Banda Thunderock assume os vocais. Depois se apresentam 

a Banda Imortais e o cantor Dario Aaron num tributo a Renato Russo. 

Sábado, dia 25/05, DJ Acqua e Junior VJ começam mais cedo, às 13h. As cantoras Bruna e Marcella sobem ao palco às 18h para comandar 

a festa. Depois ainda tem o cantor Valério Araújo num tributo a Cazuza e a banda Imortais. 

https://www.marica.rj.gov.br/2019/05/21/festmar-leva-atracoes-a-aracatiba-nos-205-anos-de-marica/
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https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/2018_05_27_Festmar_Aracatiba-CLARILDO-5036.jpg


  
 

No domingo, 26/05, aniversário da cidade, logo cedo, às 9h, tem exposição de veículos antigos. A mostra, um dos eventos mais 

concorridos da programação no ano passado, fica no local até 17h. 

Já as atrações musicais serão comandadas a partir das 12h por DJ Acqua e Junior VJ. Às 15h, a garotada vai curtir o show da Banda 

TatudoEmCasa com a participação de personagens vivos. 

Para os adultos, muita música após as 17h com a Banda Imortais, a cantora pop Lary – que no ano passado colocou todo mundo para 

dançar, mesmo debaixo de chuva com composições próprias e sucessos de artistas como Pablo Vittar, Anitta e Kelly Key – e o cantor 

Ayrton Ramos, num tributo a Raul Seixas. 

  

 

Mc Lary de volta ao Festmar – Foto: Clarildo Menezes 

 

Thunderock é uma das atrações do Festmar – Foto: Divulgação 
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Festmar reúne famílias 

em Araçatiba  
27 de maio de 2019 

Sábado teve tributo a Cazuza na Festmar - Foto: Katito Carvalho 

Organizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, o Festival de Maricá 

(Festmar) fez parte da programação em comemoração aos 205 anos de 

emancipação político administrativa do município, e levou um animado público 

familiar para a Praça Tiradentes (Araçatiba) nos últimos dias 24, 25 e 26/05.  

Além de shows musicais e atrações infantis, o evento contou com uma praça de 

alimentação repleta de food trucks com comidas variadas e cervejarias artesanais. 

“É um evento tranquilo, dá para curtir com as crianças e também tem muita 

comida boa e shows para os adultos”, contou Aidan Souza Silva, de 42 anos.  

https://www.marica.rj.gov.br/2019/05/27/festmar-reune-familias-em-aracatiba/
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Durante a apresentação da Banda Tatudoemcasa, os vocalistas Cida Santos e Sirlei 

Cowboy levaram muita dança e alegria para todas as idades, com a participação 

especial de personagens vivos como Homem de Ferro, Hulk, Turma da 

Mônica, Masha e o Urso. Acompanhada do filho Davi, de 4 anos, Jessica Guterres, 

de 31 anos, aprovou a festa. “Está cheio de atrações! Já aproveitamos o parquinho, 

o pula-pula e ele tirou fotos com alguns personagens do desenho PJ Masks, 

estamos achando maravilhoso”, disse.  

A parte musical foi do pop ao forró passando pelo rock, com direito a tributos aos 

maiores artistas do rock nacional. Em cada noite, Renato Russo, Cazuza e Raul 

Seixas receberam homenagens de seus ‘covers’. Outras opções foram uma 

exposição de carros antigos, food trucks e brinquedos para crianças, além das já 

conhecidas esculturas na areia. 

Na sexta-feira (24/5), a abertura foi com a banda Thunderock detonando o melhor 

do rock and roll, que seguiu a todo vapor com a banda Os Imortais. A noite 

terminou com o cantor Dario Aaron e sua homenagem a Renato Russo, onde levou 

o melhor do repertório da Legião Urbana com direito a uma caprichada 

caracterização. 

O casal formado pelo vendedor Márcio Rougemont, de 39 anos, e a empresária 

Tamires Tavares, de 31, que se mudou a cerca de 15 dias para Itapeba vindo de 

Niterói, curtiu a noite no FestMar namorando bastante. “O evento está muito bem 

estruturado, com shows muito bacanas. Não se vê muitos eventos assim em outras 

cidades próximas. Parabéns para a cidade”, elogiou Márcio. 

O frio não foi suficiente para tirar a animação de um grupo de amigos que veio de 

Niterói prestigiar a festa. “Aqui é tranquilo e a prefeitura está de parabéns, pois o 

festival está bem legal”, disse Rogério Bartnik, de 34 anos, que tem uma casa de 

veraneio em Araçatiba. 

“As outras prefeituras deveriam se espelhar na Prefeitura de Maricá pelos projetos 

de cultura que são bem ecléticos”, afirmou o agente comercial Fábio Marcelano, de 

33 anos, morador de São Gonçalo, e que estava acompanhado de sua namorada 

Júlia Souza, de 28 anos. 


