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Notícia anterior Próxima notícia

Dia de passeio em família no Píer Mauá
Quiosques oferecem opções para todos os paladares, e pais curtem ver os filhos
botando a mão na massa

A mesa do almoço de domingo do construtor civil Rodrigo Vieira Costa, de 34 anos, estava cheia, em frente
ao quiosque do Rancho Português, um dos 14 restaurantes que ocupam até 13 de agosto os Armazéns 3 e 4,
do Píer Mauá, durante o Rio Gastronomia. Pela primeira vez no evento, que atraiu mais de 20 mil pessoas
neste fim de semana, Rodrigo estava acompanhado da mulher, Marcela Vieira, de 34 anos, do filho Heitor, de
4, e de uma turma de amigos, todos moradores do mesmo condomínio, em Jacarepaguá.

Domingão. O clima ajudou, e os visitantes curtiram o evento em plenitude, com o belo entardecer
da Baía de Guanabara

— Nós vimos a programação ontem (sábado) e resolvemos trazer as crianças. Já inscrevi até meu filho na
aulinha de brigadeiro do espaço das crianças. Na semana que vem, vou tentar ir ao Vogue Square, porque é
mais perto de casa — contou o construtor, que escolheu a açorda de bacalhau (R$ 20) como prato principal.

Na mesma mesa, a empresária Amanda Gonçalves almoçava com o marido, Cosme Souza, e a filha, Joana,
de 7 anos.

— Viemos para conhecer e estamos gostando. Ainda não circulei muito, mas quero escolher uma aula para
mim, porque a dela já está escolhida — disse Amanda sobre a programação feita pela filha, ansiosa para
colocar a mão na massa na oficina de brigadeiro de chuchu do Espaço Kids.

A aposentada Neusa Chessini, de 64 anos, escolheu para almoçar o Pennette alla Giorgio, massa mais fina
e curta que o tradicional penne, com molho cremoso de champignon fresco, tomate seco e abobrinha (R$ 18),
do Torninha. No início da tarde, ela ocupava a mesa com a nora, Ana Paula Tan, de 34, e a pequena Estella, de
3. Mas a reunião não estava completa.

— Ainda estou esperando mais dois amigos que estão vindo de Niterói. Sempre comemos no Torninha
quando estamos por lá — contou Neusa, que passou a tarde de domingo acompanhando a programação dos
armazéns.
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Mas nem só de sólidos vive o público no Rio Gastronomia. Especialmente, quando os líquidos são oferecidos
diretamente pelo produtor, como no caso da feirinha de cachaças artesanais. As branquinhas vêm atraindo
uma legião de seguidores fieis, como o administrador Marcelo Neves. Ele degustou a Werneck Especial,
medalha de ouro no concurso mundial de destilados em Bruxelas. A bebida passa um ano nos barris de
jequitibá e, depois, seis meses em carvalho francês.

— Os produtos são excelentes. Não conhecia o evento e fiquei fã — disse Marcelo.

O Rio Gastronomia, uma realização O GLOBO, é apresentado pelo Sistema Fecomércio RJ, por meio de Sesc
e Senac, com patrocínio master de Santander, Claro e CEG e patrocinio de Brahma Extra, Pão de Açucar e
Sebrae. O evento tem ainda o apoio de Água Mineral São Lourenço, Azeite Andorinha, Oster, Air France, Vogue
Square e Leite de Magnésia de Phillips, Orfeu como café oficial e parceria com Sindicato de Bares e
Restaurantes (SindRio).
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