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As lives se tornaram um sucesso e ajudam a população a enfrentar a pandemia e o isolamento

Sucesso em live do Dia do Trabalhador
● Os maricaenses ganharam uma homenagem no
Dia do Trabalhador. Foram
dois dias de festa, 1 e 2 de
maio, com muita diversão,
entretenimento e conscientização pelo momento atual da pandemia de Covid-19.
Por isso, os espetáculos de
mágica, palhaçaria, teatro
e shows com artistas da cidade como a banda Black
Mother, Alma Black e Edinho
Manhoso foram todos transmitidos pelos canais oficiais.

eram riqueza própria e garantem sobrevivência da classe na cidade

Itaipuaçu ganha uma nova
orla toda urbanizada
● A orla revitalizada de
Itaipuaçu será entregue
também nesta quarta-feira, mas já vem sendo aproveitada pela população. As
melhorias realizadas ao
longo da praia criaram um
novo atrativo para a cidade.
O local recebeu nova iluminação, paisagismo, instalação de uma pista exclusiva
para a prática de atletismo,
redutores de velocidade —
conhecidos como traffic
calmings - e a instalação de

três estações das bicicletas
vermelhinhas.
A nova orla também recebeu a confecção de pista
de corridas que está identificada pela cor azul, o que é
um diferencial importante
na região. Já a ciclofaixa, foi
marcada pela cor vermelha
e tem fluxo bidirecional. As
melhorias facilitam os deslocamentos por diversos
modais no entorno e trazem
mais segurança aos moradores e aos visitantes.

A comemoração contou
com a parceria da Prefeitura
de Maricá com a Companhia
de Desenvolvimento de Maricá
(Codemar). “Festejar o dia dos
trabalhadores e das trabalhadoras é pensar na construção
de uma Maricá com mais dignidade, num exercício diário de
cidadania. 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 afe-

tividade para toda a população”, afirmou o secretário
da pasta, Sady Bianchin.
“Todo profissional que
ama o que faz sente uma
grande emoção em poder
retornar ao trabalho. Os artistas de Maricá realmente
amam o palco. E, além de gerar empregos, essas lives levam alegria nesse momento
tão delicado para as pessoas
de Maricá e de fora da cidade”, completou o secretário
de Turismo, Robson Dutra.
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Nova orla recebe
sinalização e
ciclofaixa bidirecional

