
 AÇÃO:  3º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE INVERNO 

 

 

CLIPPING DE NOTÍCIAS  
Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2021/07/08/festival-gastronomico-de-inverno-tem-inicio-nesta-sexta-09-
07/ 

 

Mais de 60 restaurantes em 16 bairros de Maricá farão a alegria dos amantes de comida boa, isto porque do 
dia 9 de julho até 8 de agosto, a Prefeitura de Maricá, através das secretarias de Turismo, de Promoções e 
Projetos Especiais, e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), promove o 3º Festival 
Gastronômico de Inverno em Maricá, evento com extensa variação de cardápio que promete “esquentar o 
estômago” dos apaixonados por uma boa culinária. 

Organizado pela Federação de Convention & Visitors Bureau, Maricá Convention & Visitors Bureau e Rota 
Gastronômica, os pratos elaborados para o festival, custam entre R$ 29, R$ 49, R$ 69 e R$ 89 (veja aqui os 
pratos do festival). Os interessados podem desfrutar da culinária maricaense presencialmente, por delivery ou 
take away (pedido para retirada, sendo a coleta feita pelo próprio cliente, na loja). Os consumidores também 
poderão escolher e votar no melhor prato, avaliando o sabor, apresentação e atendimento. 

“Estamos consolidando a gastronomia de Maricá com a realização do 3º Festival Gastronômico de Inverno. 
São mais de 60 restaurantes de todos os cantos da cidade ofertando pratos incríveis. Todo o festival estará 
nas mãos das pessoas através do aplicativo Maricá Oficial, que pode ser baixado gratuitamente ou através do 
site https://conhecamarica.com.br/ . Serão 30 dias de imersão no melhor da nossa culinária e esperamos 
receber muitas pessoas”, afirma o secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá, José Alexandre 
Almeida. 
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Na noite de segunda-feira, 05/07, a organização do festival se reuniu com participantes para o lançamento do 
festival, onde aconteceu a entrega dos kits (avental, material impresso, banner de divulgação, display de 
mesas) para os estabelecimentos participantes, e também aconteceu uma palestra sobre marketing de 
apuração nas redes sociais para restaurante, com Cristiano Nogueira – MBA em Empreendedorismo. 

De acordo com Paulo Santos, presidente da Maricá Conventions & Visitors Bureau (CVB), o evento tem um 
significado especial neste ano de pandemia. “O 3° Festival Gastronômico de Inverno em Maricá será um 
sucesso, para o Maricá Convention & Bureau o evento deste ano tem um significado especial, acreditamos 
que será o primeiro degrau do processo de retomada integral do setor”, disse. 

Serviço: 3º Festival Gastronômico de Inverno de Maricá 

Período: 09 de julho até 08 de agosto 

Locais: 16 bairros do município 

Informações e cardápios: https://conhecamarica.com.br/ 

 

Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2021/07/10/marica-realiza-3o-festival-gastronomico-de-inverno/ 

 

O 3º Festival Gastronômico de Inverno de Maricá já começou. Realizado pela Prefeitura em parceria com a 
Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o evento segue até o dia 08/08, com opções para 
todos os gostos e em vários bairros da cidade, em uma demonstração do crescimento da gastronomia local 
em qualidade e diversidade. 

“O melhor churrasco da cidade está aqui. Delicioso. Toda sexta-feira estarei aqui com o meu filho”, garantiu o 
advogado Marcos Borges de 40 anos, que mora em Ponta Grossa, após apreciar a novidade nesta sexta-feira, 
09/07, durante a abertura do festival. 
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“Divulgar o nosso trabalho para os moradores e turistas é uma oportunidade maravilhosa que a Prefeitura 
está dando para a gente”, agradeceu o chef e sócio-proprietário Thiago Soares, do Sal & Brasa – Boutique de 
Carnes, no Centro. O chef  já representou Maricá no festival gastronômico do Rio de Janeiro. 

“A feijoadinha de frutos do mar é um prato de sucesso que eu faço esporadicamente e que os clientes sempre 
elogiaram. Por isso, ele foi escolhido para fazer parte dessa festa”, explicou a proprietária do Kabana 92, em 
Cordeirinho, Liliane Gomes, mais conhecida como Lili. “Gratidão em poder participar de um festival nesse 
período complicado que estamos vivendo e que nos dá a possibilidade de, com um preço justo, mostrar um 
prato especial para a população”, continuou. 

Funcionando há menos de um mês, o Japonês Mizy conta com espaço Kids e oferece em seu cardápio gunka 
de camarão (filete de peixe branco com arroz, cream cheese maçaricado com camarão e de sobremesa gunka 
de goiabada.  “Sou morador da cidade há 4 anos, já acompanhava o festival, inclusive visitando alguns 
restaurantes. Inauguramos nossa casa e fui convidado a participar do evento. O prato é muito saboroso e 
especial. Então, eu quis trazer para os moradores de Maricá uma experiência diferente”, disse o proprietário, 
Leonardo Barbosa. “Não tem como avaliar, porque para mim foi excelente tudo. Sabor único é incomparável. 
Eu nunca havia comido o gunka de goiabada. Surreal. Já estou guardando aqui para levar o outro”, falou 
sorrindo Hugo Alves de 26 anos, que mora no Parque Nanci. 

“Nós participamos dos dois primeiros festivais e fomos premiados em ambos, então não tinha porque 
ficarmos de fora dessa. A novidade é a pizza Baby Bacon de 35 cm, com baixa fermentação e que leva carne 
de porco, mostarda com ervas finas, cebola roxa, azeitona preta, salsinha e cebolinha”, contou Lívio 
Martins, sócio-proprietário da Oficina das Pizzas, revelando que a escolha da massa (açafrão, tomate seco ou 
tradicional) é feita pelo cliente. 

“Já sou fã da casa e essa pizza realmente surpreendeu. Ela trouxe a suculência da carne, um toque especial da 
mostarda com erva fina. Uma combinação muito boa. Para mim, ela pode ficar no cardápio”, opinou Carla 
Ortman de 34 anos, que mora no Barroco. 

“Eu participo desde o primeiro festival. Maricá é rica em gastronomia. Nós temos excelentes chefs e temos 
que divulgar. Esse festival vem mostrando ao turista o quanto nós temos a oferecer na área. Provavelmente, 
eu vou incorporar esse sanduíche no nosso cardápio, porque a combinação de sabores criou uma harmonia 
perfeita”, revela a proprietária da Rock Burguer Hamburgueria Artesanal de Itaipuaçu, Márcia Leal. “O 
hambúrguer, tanto de tamanho quanto de qualidade é impecável. Equivale a um jantar tranquilamente e 
ainda sobra”, frisou Mário de Azevedo, 22 anos, morador de Itaipuaçu. 

Proprietária da D’Goulart Doceria e Cafeteria, no Centro, Célia Goulart contou que a mistura foi pensada 
justamente para atrair mais clientes. “A gente queria trazer a experiência de uma sobremesa que contrastasse 
o doce do brigadeiro com o azedinho do morango, o gelado do sorvete e a quentura do ganache. Fico feliz em 
saber que o resultado agradou”, agradeceu. A bomba gourmet foi muito elogiada pela estudante Larissa Silva 
de 22 anos. “Eu estava namorando essa delícia pela rede social e queria muito experimentar. Hoje, tive essa 
oportunidade e não me arrependo. Uma combinação perfeita”, revelou a moradora do Parque Nanci. 

Mais de 60 restaurantes em 16 bairros de Maricá participam do festival, que vai até 8 de agosto. Os pratos 
elaborados para o festival custam entre R$ 29, R$ 49, R$ 69 e R$ 89. Os interessados podem desfrutar da 
culinária maricaense presencialmente, por delivery ou take away (pedido para retirada, sendo a coleta feita 
pelo próprio cliente, na loja). Os consumidores também poderão escolher e votar no melhor prato, avaliando 
o sabor, apresentação e atendimento. 
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“Estamos consolidando a gastronomia de Maricá. Todo o festival está disponível através do aplicativo Maricá 
Oficial, que pode ser baixado gratuitamente ou através do site https://conhecamarica.com.br/”, afirma o 
secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá, José Alexandre Almeida. 

 

Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2021/07/06/prefeitura-lanca-3o-festival-gastronomico-de-inverno-em-
marica/ 

 

 

Os meses de julho e agosto terão uma atração adicional para quem gosta de gastronomia. Trata-se do 3º 
Festival Gastronômico de Inverno em Maricá, evento promovido pela prefeitura, através das secretarias de 
Turismo, de Promoções e Projetos Especiais e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). 
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Na noite desta segunda-feira, 05/07, aconteceu à reunião de lançamento do festival, onde foram entregues os 
kits (avental, material impresso, banner de divulgação, display de mesas) para os estabelecimentos 
participantes, e também aconteceu uma palestra sobre marketing de apuração nas redes sociais para 
restaurante, com Cristiano Nogueira – MBA em Empreendedorismo. 

O evento acontecerá na cidade de 9 de julho a 8 de agosto e tem a organização da Federação de Convention 
& Visitors Bureau, Maricá Convention & Visitors Bureau e Rota Gastronômica. Os pratos elaborados para o 
festival custam entre R$ 29, R$ 49, R$ 69 e R$ 89. Os interessados podem adquirir os pratos presencialmente, 
delivery ou take away (pedido para retirada, sendo a coleta feita pelo próprio cliente, na loja). Os 
consumidores também poderão escolher e votar no melhor prato, avaliando o sabor, apresentação e 
atendimento. 

“Estamos consolidando a gastronomia de Maricá com a realização do 3º Festival Gastronômico de Inverno. 
São mais de 60 restaurantes de todos os cantos da cidade ofertando pratos incríveis. Todo o festival estará 
nas mãos das pessoas através do aplicativo Maricá Oficial que pode ser baixado gratuitamente ou através do 
site https://conhecamarica.com.br/ . Serão 30 dias de imersão no melhor da nossa culinária e esperamos 
receber muitas pessoas”, afirma o secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá, José Alexandre 
Almeida. 

Para o presidente da Codemar, Olavo Noleto, o festival gastronômico é fundamental, pois organiza uma 
agenda do turismo para o ano junto com os outros festivais: “O festival cria uma oportunidade para os 
produtores, restaurantes, fornecedores, aqueles que estão na arte da cozinha maricaense em poder 
apresentar os seus produtos e promoverem os pratos e chefes do município”. 

“Temos ótimos restaurantes em Maricá, para todos os gostos, e o festival é um evento que fomenta nosso 
turismo, ajudando aos estabelecimentos locais, turistas e cidadãos a terem algo diferente para comer uma 
comida de qualidade e com um ótimo custo benefício”, ressaltou Robson Dutra, secretário de Turismo. 

Um dos participantes do evento, Thiago Soares, falou que é uma honra participar do festival. “É muito 
importante participar desse festival, eu que em 2019 representei nossa cidade no festival ‘Sabores da Roça’ 
no shopping Downtown (Barra da Tijuca) com o prato guandu, que é um prato principal do Espraiado de 
Portas Abertas. Com esse festival eu consigo levar até os clientes um prato para ser degustado, receber 
elogios ou críticas e poder melhorar o Sal e Brasa que é uma boutique de carne e restaurante”, concluiu. 

De acordo com Paulo Santos, presidente de Maricá Conventions & Visitors Bureau (CVB), o evento tem um 
significado especial nesse ano de pandemia. “O 3° Festival Gastronômico de Inverno em Maricá será um 
sucesso, para o Maricá Convention & Bureau o evento deste ano tem um significado especial, acreditamos 
que será o primeiro degrau do processo de retomada integral do setor”, disse.
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Fonte: https://www.atribunarj.com.br/marica-realiza-3o-festival-gastronomico-de-inverno/ 

 

Maricá realiza, desde sábado (10), o 3º Festival Gastronômico de Inverno. Organizado pela prefeitura do 
município em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o evento segue até o dia 
8 de agosto com opções para todos os gostos e em vários bairros da cidade. 

Mais de 60 restaurantes em 16 bairros de Maricá participam do festival. Os pratos elaborados para o festival 
custam entre R$ 29, R$ 49, R$ 69 e R$ 89. Os interessados podem desfrutar da culinária maricaense 
presencialmente, por delivery ou take away (pedido para retirada, sendo a coleta feita pelo próprio cliente, na 
loja). Os consumidores também poderão escolher e votar no melhor prato, avaliando o sabor, apresentação e 
atendimento. 

O secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá, José Alexandre Almeida, explicou que o festival tem 
o propósito de consolidar a gastronomia na cidade com o intuito de motivar turistas ao comparecimento. Ele 
também explicou como acessar o cardápio para saber os restaurantes que estão participando e o preço dos 
pratos. 

“Estamos consolidando a gastronomia de Maricá. Todo o festival está disponível através do aplicativo Maricá 
Oficial, que pode ser baixado gratuitamente ou através do site https://conhecamarica.com.br/”, afirmou 
Almeida. 
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Fonte: https://www.ofluminense.com.br/cidades/2021/07/1198982-marica-3-festival-gastronomico-vem-
ai.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AÇÃO:  3º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE INVERNO 

 

Fonte: https://www.osaogoncalo.com.br/geral/109573/marica-realiza-3-festival-gastronomico-de-inverno 

 

O 3º Festival Gastronômico de Inverno de Maricá já começou. Realizado pela Prefeitura em parceria com a 
Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o evento segue até o dia 08/08, com opções para 
todos os gostos e em vários bairros da cidade, em uma demonstração do crescimento da gastronomia local 
em qualidade e diversidade.  

“O melhor churrasco da cidade está aqui. Delicioso. Toda sexta-feira estarei aqui com o meu filho”, garantiu o 
advogado Marcos Borges de 40 anos, que mora em Ponta Grossa, após apreciar a novidade nesta sexta-feira, 
09/07, durante a abertura do festival.  

“Divulgar o nosso trabalho para os moradores e turistas é uma oportunidade maravilhosa que a Prefeitura 
está dando para a gente”, agradeceu o chef e sócio-proprietário Thiago Soares, do Sal & Brasa - Boutique de 
Carnes, no Centro. O restaurante já representou Maricá no festival gastronômico do Rio de Janeiro.  

“A feijoadinha de frutos do mar é um prato de sucesso que eu faço esporadicamente e que os clientes sempre 
elogiaram. Por isso, ele foi escolhido para fazer parte dessa festa”, explicou a proprietária do Kabana 92, em 
Cordeirinho, Liliane Gomes, mais conhecida como Lili. “Gratidão em poder participar de um festival nesse 
período complicado que estamos vivendo e que nos dá a possibilidade de, com um preço justo, mostrar um 
prato especial para a população”, continuou. 

Funcionando há menos de um mês, o Japonês Mizy conta com espaço Kids e oferece em seu cardápio gunka 
de camarão (filete de peixe branco com arroz, cream cheese maçaricado com camarão e de sobremesa gunka 
de goiabada.  “Sou morador da cidade há 4 anos, já acompanhava o festival, inclusive visitando alguns 
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restaurantes. Inauguramos nossa casa e 
fui convidado a participar do evento. O prato é muito saboroso e especial. Então, eu quis trazer para os 
moradores de Maricá uma experiência diferente”, disse o proprietário, Leonardo Barbosa. “Não tem como 
avaliar, porque para mim foi excelente tudo. Sabor único é incomparável. Eu nunca havia comido o gunka de 
goiabada. Surreal. Já estou guardando aqui para levar o outro”, falou sorrindo Hugo Alves de 26 anos, que 
mora no Parque Nanci.  

“Nós participamos dos dois primeiros festivais e fomos premiados em ambos, então não tinha porque 
ficarmos de fora dessa. A novidade é a pizza Baby Bacon de 35 cm, com baixa fermentação e que leva carne 
de porco, mostarda com ervas finas, cebola roxa, azeitona preta, salsinha e cebolinha”, contou Lívio 
Martins, sócio-proprietário da Oficina das Pizzas, revelando que a escolha da massa (açafrão, tomate seco ou 
tradicional) é feita pelo cliente.  

“Já sou fã da casa e essa pizza realmente surpreendeu. Ela trouxe a suculência da carne, um toque especial da 
mostarda com erva fina. Uma combinação muito boa. Para mim, ela pode ficar no cardápio”, opinou Carla 
Ortman de 34 anos, que mora no Barroco.  

“Eu participo desde o primeiro festival. Maricá é rica em gastronomia. Nós temos excelentes chefs e temos 
que divulgar. Esse festival vem mostrando ao turista o quanto nós temos a oferecer na área. Provavelmente, 
eu vou incorporar esse sanduíche no nosso cardápio, porque a combinação de sabores criou uma harmonia 
perfeita”, revela a proprietária da Rock Burguer Hamburgueria Artesanal de Itaipuaçu, Márcia Leal. "O 
hambúrguer, tanto de tamanho quanto de qualidade é impecável. Equivale a um jantar tranquilamente e 
ainda sobra”, frisou Mário de Azevedo, 22 anos, morador de Itaipuaçu.  

Proprietária da D’Goulart Doceria e Cafeteria, no Centro, Célia Goulart contou que a mistura foi pensada 
justamente para atrair mais clientes. “A gente queria trazer a experiência de uma sobremesa que contrastasse 
o doce do brigadeiro com o azedinho do morango, o gelado do sorvete e a quentura do ganache. Fico feliz em 
saber que o resultado agradou”, agradeceu. A bomba gourmet foi muito elogiada pela estudante Larissa Silva 
de 22 anos. “Eu estava namorando essa delícia pela rede social e queria muito experimentar. Hoje, tive essa 
oportunidade e não me arrependo. Uma combinação perfeita”, revelou a moradora do Parque Nanci. 

Mais de 60 restaurantes em 16 bairros de Maricá participam do festival, que vai até 8 de agosto. Os pratos 
elaborados para o festival custam entre R$ 29, R$ 49, R$ 69 e R$ 89. Os interessados podem desfrutar da 
culinária maricaense presencialmente, por delivery ou take away (pedido para retirada, sendo a coleta feita 
pelo próprio cliente, na loja). Os consumidores também poderão escolher e votar no melhor prato, avaliando 
o sabor, apresentação e atendimento. 

“Estamos consolidando a gastronomia de Maricá. Todo o festival está disponível através do aplicativo Maricá 
Oficial, que pode ser baixado gratuitamente ou através do site Conheça Maricá”, afirma o secretário de 
Promoção e Projetos Especiais de Maricá, José Alexandre Almeida. 
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Fonte: https://radio93.com.br/noticias/entretenimento/marica-realiza-3o-festival-gastronomico-de-inverno/ 

 

Maricá – A prefeitura de Maricá, na Região dos Lagos, inicia na próxima sexta-feira (09) o 3º Festival 
Gastronômico de Inverno, com a participação de mais de 60 restaurantes locais. Os consumidores podem 
escolher e votar no melhor prato, avaliando o sabor, apresentação e atendimento. O festival vai até dia 8 de 
agosto. 

As receitas deliciosas que participam do evento podem ser consumidas nos estabelecimentos, com pedido por 
delivery ou no sistema “compre e leve para casa”. A programação está disponível no aplicativo “Maricá 
Oficial” ou pelo site: Conheça Maricá. 
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Fonte: https://codemar-sa.com.br/premiacao-dos-estabelecimentos-encerra-o-3o-festival-gastronomico-de-
inverno-de-marica/ 

 

A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Promoção e Projetos Especiais e de Turismo e da 
Companhia de Desenvolvimento de Maricá-Codemar, promoveu, na segunda-feira (16/08), reunião de 
encerramento do 3º Festival Gastronômico de Inverno da cidade, contando com a presença de representantes 
dos 61 estabelecimentos participantes e premiando os mais bem avaliados pelo público do evento 

Os estabelecimentos foram avaliados pelos clientes em quatro categorias: atendimento, apresentação, sabor 
e quantidade de avaliações, somando mais de 100 participações. 

Foram premiados os empreendimentos Taberna da Nonna; Esquina do Churrasco; Sal e Brasa; Panela Quente; 
Deck Brasa; Tamos Juntos; e Restaurante do Alexandre. A lista dos três primeiros colocados em cada área 
pode ser acessada clicando aqui. 

De acordo com o secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, o Festival 
Gastronômico é uma oportunidade de profissionalização do setor e exposição dos talentos do município. 

“A terceira edição do Festival Gastronômico de Inverno evidenciou todo o potencial dos estabelecimentos da 
cidade, servindo como base para a profissionalização do setor, trazendo novidades, inovações e ampliando o 
leque de receitas”, afirmou. 

O secretário destaca também a continuidade do trabalho para consolidar Maricá como um polo turístico e 
gastronômico. 

“Esse é um trabalho integrado que veio pra ficar, fortalecendo e desenvolvendo esse setor; um projeto 
consolidador do momento de estruturação e ampliação de Maricá, que leva o nome da cidade para o Brasil e 
o mundo, aumentando a captação de turistas para a cidade com uma gastronomia de qualidade.  
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Esse evento de premiação se une a outras ações de grande visibilidade que realizamos nas redes sociais, parte 
integrante do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável (Maricá 20/30)”, completou. 

O 3º Festival Gastronômico de Inverno de Maricá foi realizado de 9 de julho a 8 de agosto, com a participação 
de 61 estabelecimentos presentes em 16 bairros do município. Os pratos elaborados exclusivamente para o 
evento custavam entre R$ 29, R$ 49, R$ 69 e R$ 89, com a possibilidade dos clientes desfrutarem da culinária 
maricaense presencialmente, por delivery ou take away (retirada na loja, sendo a coleta feita pelo próprio 
cliente). 

Além disso, o circuito de lives “Receitas do Festival”, transmitidas através das redes sociais da Rota Maricá nos 
dias 19, 20, 26 e 27/07, em adição ao Workshop Gastronômico promovido em 02/08 no Shopping Boulevard 
Maricá e nos canais da FC&VB-RJ, se somaram ao projeto na internet, aumentando a visibilidade do Festival 
Gastronômico. 

Para se informar sobre as melhores opções gastronômicas da cidade e outros destaques, basta baixar o 
aplicativo Maricá Oficial ou acessar conhecamarica.com.br. 

Fonte: https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2019/07/01/marica-rj-recebe-festival-gastronomico-
de-inverno-a-partir-desta-sexta.ghtml 

 

O prato oficial do festival oferecido em cada participante terá preço fixo de R$ 40. 

A Prefeitura informou que o evento não tem caráter de concurso e é uma ação de interatividade e lucratividade 
não só do ponto de vista econômico, mas também social, cultural e turístico. 

As regras principais para que qualquer restaurante, bar, pizzaria, quiosque, empório ou rotisseria participem é 
que o estabelecimento esteja legalizado e situado em Maricá, e comercialize pratos de gastronomia de preparo 
manual e a la carte. 

A participação no Festival não implica em qualquer alteração no funcionamento das casas, seja em horários, 
dias ou no modo de operação. E os clientes receberão um formulário simplificado para avaliar o sabor, a 
apresentação do prato, o atendimento. 

A organização apresentará os resultados, destacando os estabelecimentos com a melhor colocação em cada 
item avaliado. 

A lista com os estabelecimentos participantes pode ser consultada no site da Prefeitura. 
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Fonte: https://leisecamarica.com.br/premiacao-dos-estabelecimentos-encerra-o-3o-festival-gastronomico-de-
inverno-de-marica/ 

 

A Prefeitura de Maricá, através das secretarias de Promoção e Projetos Especiais e de Turismo e da 
Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), promoveu, na segunda-feira (16/08), reunião de 
encerramento do 3º Festival Gastronômico de Inverno da cidade, contando com a presença de representantes 
dos 61 estabelecimentos participantes e premiando os mais bem avaliados pelo público do evento.  

Os estabelecimentos foram avaliados pelos clientes em quatro categorias: atendimento, apresentação, sabor 
e quantidade de avaliações, somando mais de 100 participações.  

Foram premiados os empreendimentos Taberna da Nonna; Esquina do Churrasco; Sal e Brasa; Panela Quente; 
Deck Brasa; Tamos Juntos; e Restaurante do Alexandre. A lista dos três primeiros colocados em cada área 
pode ser acessada clicando aqui.  

De acordo com o secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, o Festival 
Gastronômico é uma oportunidade de profissionalização do setor e exposição dos talentos do município.  

“A terceira edição do Festival Gastronômico de Inverno evidenciou todo o potencial dos estabelecimentos da 
cidade, servindo como base para a profissionalização do setor, trazendo novidades, inovações e ampliando o 
leque de receitas”, afirmou.  
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O secretário destaca também a continuidade do trabalho para consolidar Maricá como um polo turístico e 
gastronômico.  

“Esse é um trabalho integrado que veio pra ficar, fortalecendo e desenvolvendo esse setor; um projeto 
consolidador do momento de estruturação e ampliação de Maricá, que leva o nome da cidade para o Brasil e 
o mundo, aumentando a captação de turistas para a cidade com uma gastronomia de qualidade. Esse evento 
de premiação se une a outras ações de grande visibilidade que realizamos nas redes sociais, parte integrante 
do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável (Maricá 20/30)”, completou.  

O 3º Festival Gastronômico de Inverno de Maricá foi realizado de 9 de julho a 8 de agosto, com a participação 
de 61 estabelecimentos presentes em 16 bairros do município. Os pratos elaborados exclusivamente para o 
evento custavam entre R$ 29, R$ 49, R$ 69 e R$ 89, com a possibilidade dos clientes desfrutarem da 
culinária maricaense presencialmente, por delivery ou take away (retirada na loja, sendo a coleta feita pelo 
próprio cliente).  

Além disso, o circuito de lives “Receitas do Festival”, transmitidas através das redes sociais da Rota Maricá nos 
dias 19, 20, 26 e 27/07, em adição ao Workshop Gastronômico promovido em 02/08 no Shopping Boulevard 
Maricá e nos canais da FC&VB-RJ, se somaram ao projeto na internet, aumentando a visibilidade do Festival 
Gastronômico.  

Para se informar sobre as melhores opções gastronômicas da cidade e outros destaques, basta baixar o 
aplicativo Maricá Oficial ou acessar conhecamarica.com.br.  
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Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3083549981969587/ 

 

 



 AÇÃO:  3º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE INVERNO 

 

Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3079602029031049/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3069450383379547/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3064439337213985/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3057031954621390/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3056307531360499/ 

 

Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3051229498534969/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/177784642304450/posts/4195247213891486/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AÇÃO:  3º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE INVERNO 

 

Fonte: https://www.facebook.com/177784642304450/posts/4146784508737757/

 

Fonte: https://www.facebook.com/177784642304450/posts/4106754696074072/
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Fonte: https://www.facebook.com/177784642304450/posts/4100607383355470/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/177784642304450/posts/4083997735016435/ 

 

Fonte: https://www.facebook.com/177784642304450/posts/4083804108369131/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/177784642304450/posts/4077871975629011/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/177784642304450/posts/4072412612841614/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/198817392268712/ 

 

 

 

 

 

 



 AÇÃO:  3º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE INVERNO 

 

Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/194059506077834/

 

Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/192630736220711/
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Fonte: https://www.facebook.com/FCVBRJ/videos/1015087052636479/ 

 

Fonte: https://www.facebook.com/FCVBRJ/videos/199289842111457/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/181298960687222/

 

Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/180603617423423/
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Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/177333711083747/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/175665777917207/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/173935701423548/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/172407024909749/

 

Fonte: https://www.facebook.com/103826868660185/posts/119376160438589/
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Fonte: https://www.facebook.com/103826868660185/posts/119102677132604/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/103826868660185/posts/116774087365463/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/103826868660185/posts/113835440992661/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/103826868660185/posts/111815034528035/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/103826868660185/posts/110791501297055/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/103826868660185/posts/106995028343369/

 

Fonte: https://www.facebook.com/103826868660185/posts/105704891805716/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/103826868660185/posts/103837918659080/

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CSr2oHHlNAa/?utm_medium=copy_link
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Fonte: https://www.instagram.com/reel/CSqBQn9DFBo/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CRwjSsXDdjL/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CRG5fVpDJDR/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CQ_PoJ5DseM/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CSCpzNhl_Li/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CRfPGO4DPGB/?utm_medium=copy_link 

 



 AÇÃO:  3º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE INVERNO 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CRZibeqjmRH/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CRKlmBSjCPg/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/tv/CRKXAkPjide/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CQ__K3QjKRH/?utm_medium=copy_link
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CSb70vprXae/?utm_medium=copy_link 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CSK-lomLRPN/?utm_medium=copy_link
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CR7eUiMsee8/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CR1s7CiFk3N/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CRr8kkilrgP/?utm_medium=copy_link

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CRr7fkgDrjN/?utm_medium=copy_link
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CRjS0cJBDJ5/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CSb7knTLddL/?utm_medium=copy_link
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CSK9hwSrihx/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CSCwSljH_ru/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CR1sylSDCOG/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CRZ-BSmFMn_/?utm_medium=copy_link
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CRXQeKuMv9d/?utm_medium=copy_link

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CRKsQtMraRn/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CREI3Rft6MD/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CQ9VPPojE9S/?utm_medium=copy_link 

 

 



 AÇÃO:  3º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE INVERNO 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CQ3Q-IqDbTF/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CSsLFGjF2As/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CSCpzNhl_Li/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CRfPGO4DPGB/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CRZibeqjmRH/?utm_medium=copy_link

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CRKlmBSjCPg/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CRETDxUjEvb/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CQ__K3QjKRH/?utm_medium=copy_link 

 


