
CLIPPING

Prefeitura do Rio lança Cadernos de Encargos do Réveillon

Metrópoles / Rio de Janeiro lança amanhã edital do Réveillon 2022 (05/08/2021)

O Globo / Planejamento da Prefeitura do Rio para o réveillon prevê 13 palcos com
shows e queima de fogos; veja os detalhes ou https://bit.ly/3koUqGF (edição impressa)
(06/08/2021)

Jornal Extra / Planejamento da Prefeitura do Rio para o réveillon prevê 13 palcos com
shows e queima de fogos ou https://bit.ly/3B3MiCe (edição impressa) (06/08/2021)

TV Globo (Bom Dia RJ) / Prefeitura do Rio divulga detalhes da festa do Réveillon
(06/08/2021)

TV Globo (Bom Dia Brasil) / Prefeitura do Rio planeja festa de Réveillon com 13 palcos
espalhados pela cidade (06/08/2021)

G1 / Prefeitura do Rio planeja réveillon com 13 palcos pela cidade, três em
Copacabana (06/08/2021)

O Dia / Rio divulga planos para o Réveillon; saiba quais serão as novidades
(06/08/2021)

CNN / Rio de Janeiro anuncia Réveillon com 13 palcos pela cidade e fogos
(06/08/2021)

Revista Exame / Prefeitura do Rio planeja réveillon com 13 palcos e queima de fogos
(06/08/2021)

Rádio BandNews FM / Prefeitura do Rio planeja Réveillon 2022 em 11 bairros e três
palcos em Copacabana (06/08/2021)

UOL / Rio quer réveillon com três palcos em Copacabana e festas em mais dez locais
(06/08/2021)

Estado de S. Paulo / Rio quer réveillon com três palcos em Copacabana e festas em
mais dez locais (06/08/2021)

Metrópoles / Rio planeja Réveillon com 13 palcos e queima de fogos em toda a cidade
(06/08/2021)

Poder 360 / Rio de Janeiro planeja 13 palcos em festa de Réveillon proibidas
(06/08/2021)
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Rádio CBN / Prefeitura divulga planejamento para possível festa de réveillon na cidade
do Rio (06/08/2021)

R7 / Rio quer réveillon com três palcos em Copacabana e festas em mais dez locais
(06/08/2021)

Valor Econômico / Rio publica programação de Réveillon, mas Paes reforça que festa
depende de evolução da pandemia (06/08/2021)

Panrotas / Prefeitura do Rio prevê Réveillon com 13 palcos (06/08/2021)

UOL / Paes admite erro, mas Rio já projeta Réveillon para 3 milhões de pessoas
(06/08/2021)

Veja Rio / Réveillon: Rio deve ter festa na virada do ano em 13 pontos da cidade
(06/08/2021)

Folha de S. Paulo / Rio deve ter 13 palcos no Réveillon e abre pré-reservas para o
Carnaval (06/08/2021)

TV Band / Areia de Copacabana pode receber o maior réveillon da história ainda este
ano (06/08/2021)

Diário do Rio / Réveillon 2022 no Rio terá 13 palcos espalhados pela cidade, sendo 3
em Copacabana (06/08/2021)

Janela Publicitária / Eduardo Paes começa a procurar quem fará o Réveillon de 2022
(06/08/2021)

Diário do Turismo / Riotur lança Cadernos de Encargos do Réveillon do Rio de Janeiro
2021 (06/08/2021)

SamBrasil / Réveillon: Boulevard Olímpico e Bangu receberão palcos pela primeira vez
e queima de fogos na Igreja da Penha será retomada (06/08/2021)

Diário do Nordeste / Réveillon 2022: capitais começam a planejar festas de fim de ano;
veja detalhes (08/08/2021)

Plantão Enfoco / Rio começa a preparar Réveillon 2022 com previsão de festa em
Copacabana (08/08/2021)

UOL / Rio planeja Réveillon, mas tem dívida de R$ 4 milhões de festa de Crivella
(16/08/2021)

Viagem e Turismo / Rio de Janeiro planeja Réveillon com shows e queima de fogos
(17/08/2021)
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