
  
 
 

 
 
 
 

CLIPPING - NOTÍCIAS 

Fonte: https://m1newstv.com/art-bier-cerveja-artesanal-de-itaipuacu/ 

 

 

Art & Bier Festival de Cerveja Artesanal de Itaipuaçu 
 

Antes de mais nada, o Art & Bier, Festival de Cerveja Artesanal de Itaipuaçu, será a grande 

atração entre os dias 26 e 28 deste mês, na Praça do Ferreirinha, em Itaipuaçu, Maricá. De 

fato, o Art & Bier é um evento voltado para a degustação de cervejas artesanais, um 

segmento que vem crescendo e movimentando a economia e o turismo da região. Com 

efeito, o famoso Festival de Cerveja Artesanal já vem sendo sucesso em diversas cidades. 

Certo que, esta é a 3ª edição do festival  em Maricá e a 2ª edição em Itaipuaçu. 

 

https://m1newstv.com/art-bier-cerveja-artesanal-de-itaipuacu/
https://goo.gl/maps/k4QeysThuEfrgL1QA
https://m1newstv.com/storage/2019/04/m1newstv_art_bier_cerveja.jpg


  
 
 

 
 
 
 

Festival de Cerveja Artesanal Itaipuaçu – Maricá 

O Festival Art & Bier reúne grandes marcas de cervejas artesanais. A Barão Bier e a Veg Bier, 

cervejarias de Nova Friburgo, estarão presentes com diversos estilos de chopps artesanais. 

A primeira marca de cerveja artesanal de Maricá, a São José do Imbassaí, também já 

confirmou presença no evento. 

 

Cervejaria Artesanal São José de Imbassaí, a primeira de Maricá! 

Desse modo, o Art & Bier, além das cervejas artesanais, vai reunir um seleto grupo da 

gastronomia de rua, trazendo muitas novidades com as melhores food truck e food bikes da 

região. Além disso, haverá barracas gourmet, garantindo uma diversidade gastronômica 

incrível, a saber, hambúrguers gourmet, batata no cone, crepe, hot dog gourmet, churros e 

muito mais. 

Como não poderia faltar, durante o fim de semana, apresentações musicais com shows 

todas as noites. Então, na sexta-feira (26), shows com Bruna e Marcella e, logo depois, Jô 

Borges. No sábado (27) Edy Baiano, Bruno Berner e Banda Tátudoemcasa animam a noite. E, 

finalmente, no domingo (28), Rohan Vitor e Rafael Caçula. Além, claro, da eclética 

programação musical,  o divertido e já tradicional concurso de chopp a metro. 



  
 
 

 
 
 
 

Então, confira a programação de shows do Art & Bier 
  

 

  

Parque Infantil no Art & Bier 
As atrações abraçarão todas as idades, pois além de shows todas as noites, haverá para as 

crianças, um espaço kids com um divertido parque infantil, brinquedos infláveis e gincanas 

durante o dia. 

O evento terá início no dia 26/04, às 16h. No sábado (27) e domingo (28) o funcionamento será a 
partir das 13 h. A entrada é franca. 

A realização do evento é da Prefeitura de Maricá, além disso, conta com o apoio do Maricá 

Convention & Visitors Bureau e CDL Maricá, com promoção da FC&VB-RJ. 



  
 
 

 
 
 
 

 

Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2019/04/29/festival-art-bier-atrai-cerca-de-tres-mil-pessoas-em-

itaipuacu/ 

Festival Art & Bier atrai cerca de três mil 

pessoas em Itaipuaçu  
 

Art & Bier na Praça do Ferreira em Itaipuaçu - Foto: Flavia Tenente 

Sucesso de público, em três dias de evento, a segunda edição do Festival Art & 

Bier levou cerca de três mil pessoas para a Praça do Ferreira, em Itaipuaçu. 

Organizada pela Secretaria de Turismo, com o apoio 

do  Maricá Convention & Visitors Bureau e da Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Maricá (CDL), a iniciativa contou com música ao vivo, cervejas artesanais e 

gastronomia de rua (Food Trucks).  

https://www.marica.rj.gov.br/2019/04/29/festival-art-bier-atrai-cerca-de-tres-mil-pessoas-em-itaipuacu/
https://www.marica.rj.gov.br/2019/04/29/festival-art-bier-atrai-cerca-de-tres-mil-pessoas-em-itaipuacu/
https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-27-at-17.41.20.jpeg
https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-27-at-17.41.20.jpeg
https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-27-at-17.41.20.jpeg


  
 
 

 
 
 
 

“Superou as nossas expectativas do ano passado, e a aceitação foi 100%. Este é um 

presente da Prefeitura para a população de Maricá, identificamos aqui um potencial 

turístico rural, onde a população gosta de estar nas praças, aproveitando eventos 

para a família, e foi isto que fizemos”, afirmou a coordenadora de eventos da 

Secretaria de Turismo, Jane Ferreira.    

Marcas de cervejas artesanais, como a São José do Imbassaí – fabricada na própria 

cidade -, a Barão Bier e a Veg Bier, ambas de Nova Friburgo, fizeram a alegria de 

visitantes como Cláudio Lemos, de 48 anos. “Quem não veio, perdeu. Esta é a 

segunda edição do melhor evento da região, uma galera muito boa nos chopps, 

bons food truks, pessoa bonitas, tudo muito bom”, comentou.  

Moradora do Rio de Janeiro, Miriam de Carvalho, de 55 anos, revelou que sempre 

que pode, procura prestigiar os eventos de Maricá. “Tudo aqui é sempre muito bem 

organizado, gosto das festas e sei que elas são importantes para o crescimento da 

economia local, gosto de incentivar”, afirmou Miriam.  

Ao lado da família, Homero Carlos Tavares Neto disse que gostaria que uma 

atividade como essa acontecesse pelo menos umas três vezes no ano. “Aqui ou no 

centro, estamos sempre aproveitando. Pena que este aqui é uma vez só por ano, é 

sempre muito bom”.  

Empreendedora de Rio das Ostras, Maria das Graças Goulart comemorou o sucesso 

da sua barraquinha de churros gourmets. “Esta é a segunda vez que participo, e os 

meus churros foram muito bem aceitos aqui. Meus doces são todos artesanais, eu 

faço em casa, acho que as pessoas gostam disso”.   

Quem esteve no local também pode apreciar música de qualidade, com shows de 

Bruna e Marcella, Jô Borges, Edy Baiano, Bruno Berner, Rhoan Vitor, Rafael Caçula e 

banda TatudoemCasa.  



  
 
 

 
 
 
 

   
Art & Bier na Praça do Ferreira em Itaipuaçu – Foto: Flavia Tenente 

 

Fonte: https://maricajaplay.com/2019/04/30/festival-art-bier-atrai-cerca-de-tres-mil-pessoas-em-

itaipuacu/ 

Festival Art & Bier atrai cerca de 
três mil pessoas em Itaipuaçu 
 

 

https://maricajaplay.com/2019/04/30/festival-art-bier-atrai-cerca-de-tres-mil-pessoas-em-itaipuacu/
https://maricajaplay.com/2019/04/30/festival-art-bier-atrai-cerca-de-tres-mil-pessoas-em-itaipuacu/
https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-27-at-17.41.22.jpeg
https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-27-at-17.41.21.jpeg


  
 
 

 
 
 
 

Sucesso de público, em três dias de evento, a segunda edição 
do Festival Art & Bier levou cerca de três mil pessoas para a Praça do 
Ferreira, em Itaipuaçu. Organizada pela Secretaria de Turismo, com o 
apoio do  Maricá Convention & Visitors Bureau e da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Maricá (CDL), a iniciativa contou com música ao vivo, cervejas 
artesanais e gastronomia de rua (Food Trucks).  

“Superou as nossas expectativas do ano passado, e a aceitação foi 
100%. Este é um presente da Prefeitura para a população de Maricá, 
identificamos aqui um potencial turístico rural, onde a população gosta de 
estar nas praças, aproveitando eventos para a família, e foi isto que 
fizemos”, afirmou a coordenadora de eventos da Secretaria de 
Turismo, Jane Ferreira.    

Marcas de cervejas artesanais, como a São José do Imbassaí – fabricada 
na própria cidade -, a Barão Bier e a Veg Bier, ambas de Nova Friburgo, 
fizeram a alegria de visitantes como Cláudio Lemos, de 48 anos. “Quem 
não veio, perdeu. Esta é a segunda edição do melhor evento da região, 
uma galera muito boa nos chopps, bons food truks, pessoa bonitas, tudo 
muito bom”, comentou.  

Moradora do Rio de Janeiro, Miriam de Carvalho, de 55 anos, revelou que 
sempre que pode, procura prestigiar os eventos de Maricá. “Tudo aqui é 
sempre muito bem organizado, gosto das festas e sei que elas são 
importantes para o crescimento da economia local, gosto de incentivar”, 
afirmou Miriam.  

Ao lado da família, Homero Carlos Tavares Neto disse que gostaria que 
uma atividade como essa acontecesse pelo menos umas três vezes no 
ano. “Aqui ou no centro, estamos sempre aproveitando. Pena que este 
aqui é uma vez só por ano, é sempre muito bom”.  

Empreendedora de Rio das Ostras, Maria das Graças Goulart comemorou 
o sucesso da sua barraquinha de churros gourmets. “Esta é a segunda 
vez que participo, e os meus churros foram muito bem aceitos aqui. Meus 
doces são todos artesanais, eu faço em casa, acho que as pessoas 
gostam disso”.   



  
 
 

 
 
 
 

Quem esteve no local também pode apreciar música de qualidade, com 
shows de Bruna e Marcella, Jô Borges, Edy Baiano, 
Bruno Berner, Rhoan Vitor, Rafael Caçula e banda TatudoemCasa.  

 

Fotos: Flavia Tenente 

 
 


