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MARICÁ FESTEJA SEUS 207 ANOS

Aniversário
com lives,
arte e
cultura

A Gente Sonha, a Gente Faz: Mensagem principal da 2ª
Roda Cultural busca dar esperança aos maricaenses

C

om o slogan “A Gente Sonha, a gente faz”, Maricá
completa 207 anos. A 2ª
Roda Cultural comandada pela
Prefeitura através das Secretarias de Turismo e Cultura numa
parceria com a Companhia de
Desenvolvimento de Maricá
(Codemar) teve início na última terça-feira (25/05), com a
programação do Dia do Evangélico, e segue até o próximo
domingo (30/05), prometendo
agradar pessoas de todas as
idades e gostos.
A programação pelo Dia do
Evangélico trouxe shows da
Banda Efésios 6.10, da Banda
Promessas e do Ministério MAV
no primeiro dia de festa. As
cantoras Priscila Ribeiro, Ana
Paula e Jaciara Menezes também se apresentaram, levando alegria aos moradores num
momento tão delicado, onde o
medo ainda existe e a realidade
é que muitos perderam entes
queridos para a Covid-19.
Nesta quarta-feira (26/05)
dia em que a cidade comemora 207 anos de emancipação
político-administrativa, as apresentações começam às 19h30
com a Orquestra Popular Raul
de Barros. Rafael Caçula, Beti-

nho Bahia, Ismayer Alves, Roahn
Victor e Moniquinha Angelo chegam logo depois e dividem o comando da festa de aniversário.
Outros cantores da cidade
se apresentam nos quatro dias
seguintes. São eles: Paul Rock,
Mirene Alves, Thunderock, Tá
Tudo em Casa, Trio Acústico 3,
Bruna Mendes, Vivi Serrano,
Thiago Dantas e Jô Borges.
A criançada não fica de fora.
Elas se divertem com o teatro
dos bonecos, com o Patrick
Truque de Comédia e o Palhaço Mágico Zé Farinha. Para os
adolescentes e jovens, a programação inclui a apresentação da Companhia de Artes
Lídia Maria, Dança Contemporânea, Dança Afro Solo Natureza do Ser e Dança Urbana Solo
Mazelas, entre outras.
Domingo, dia 30/05, fechando as comemorações com chave de ouro tem participação
da corte e de integrantes das
escolas de samba de Maricá,
além de declamação de poesias em homenagem ao escritor maricaense Manoel Lago,
mais uma vítima da Covid-19,
recentemente falecido.
“Pensar cultura é pensar
em cidadania. Somente a arte

pode nos abraçar nesse momento que estamos vivendo,
porque a arte e a música chegam até a gente online e podem fazer esse encontro ser
uma forma de dialogar com a
cidade”, frisou o secretário de
Cultura Sady Bianchin.
A programação completa está disponível no site da
Prefeitura. Já a transmissão
acontece pelas redes sociais,
Facebook e Youtube.

Shows de artistas locais transmitidos ao vivo movimentam a cena cultural, ge
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