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Em outubro de 2017 Paraty recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia
pela Unesco, tornando-se parte de uma rede de 180 cidades de 72 países que
impulsionam a cultura e o desenvolvimento sustentável por meio da
gastronomia, dentro das regiões onde estão inseridas.

Diversas ações e atividades vêm acontecendo em Paraty desde então para
divulgar o título, e fortalecer o fluxo criativo que é composto por diversas
esferas da comunidade paratiense.
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Paraty tem forte influência cultural das festas religiosas. Inserida nas
tradições da culinária local estão festas tradicionais como a Festa de São
Pedro e São Paulo (Festival do Camarão) e o almoço da Festa do Divino
Espírito Santo.

Dentro dessas festividades os pratos mais marcantes são a farofa de
feijão, o camarão casadinho e o manuê de bacia.
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Festa do Divino Espírito Santo – Patrimônio  Cultural do Brasil
Almoço 



Festival do Camarão
Ilha do Araújo



O recém inaugurado Cinema da Praça esteve ativo até a década de 70 e foi
reinaugurado em julho de 2018.

Esse espaço simbólico de convívio e criatividade é permeado de significado
para os paratienses e teve seu retorno marcado por uma grande festa. No
coquetel de inauguração comidas tradicionais do município deram ênfase
na cultura e sabores da nossa terra.
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Inauguração com comidas típicas
Cinema da Praça



Uma importante atividade econômica do município foi estimulada através
da inauguração do Mercado Municipal de Peixe. Uma das ações cumpridas
como contrapartida para a conquista do Título foi a construção do mercado
com desenho arquitetônico funcional, inspirado em antigos ranchos de
pescadores, onde os mesmos podem comercializar seus produtos.

Paraty tem uma grande e diversificada produção de pescado, sendo o
principal produtor de camarão branco do Estado do Rio de Janeiro.

ECONOMIA



Inauguração do Mercado Municipal de Peixe
Bairro da Ilha das Cobras



Através de parcerias com o SEBRAE, diversos cursos e ações fomentando o
setor da gastronomia foram e estão sendo realizados, criando possibilidades de
desenvolvimento para toda a cadeia produtiva.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS



Parcerias com o SEBRAE









Paraty vem participando de vários encontros da Rede de Cidades
Criativas, com o objetivo de representar, trocar, conhecer e compartilhar
experiências entre diferentes culturas, nos mais diversos países que
integram a citada Rede, estreitando assim suas relações.

Tais encontros também incentivam o estabelecimento de parcerias,
discussões sobre marca, promoção global e os desafios a serem
enfrentados pela Rede. Tópicos alinhados aos objetivos estratégicos
estabelecidos para o desenvolvimento de Paraty como Cidade Criativa da
UNESCO pela Gastronomia.

ENCONTROS REDES CRIATIVAS



Encontro internacional de Cidades Criativas da UNESCO, em junho de 2018, na 

Cracóvia, Polônia. Neste encontro, Paraty recebeu o título de Cidade Criativa da

UNESCO pela Gastronomia.

Encontro Internacional de Cidades Criativas
Cracóvia - Polônia





Festival Internacional de Gastronomia de Parma – Itália
Representação Institucional



Festival Internacional de Gastronomia de Parma – Itália
Aula Show



Festival Internacional de Gastronomia de Parma – Itália
Degustação de Cachaças



Representação Paraty Cidade Criativa
Gaziantep - Turquia





I Encontro Nacional de Cidades Criativas
João Pessoa - Paraíba



MIC BR
Mesa Redonda Cidades Criativas
São Paulo – Centro Cultural São Paulo



Em outubro, Belo Horizonte sediou o Encontro Cidades Criativas: Turismo e Gastronomia,
reuniu referências do Brasil e do mundo e foram abordados o papel e a importância da
gastronomia na diferenciação e posicionamento de destinos turísticos. Na ocasião, foi
lançada oficialmente a candidatura da capital mineira ao título de Cidade Criativa da
Gastronomia pela UNESCO em 2019.

A Secretária de Cultura Cristina Maseda participou do Painel - "Cidades Criativas da
Gastronomia no Brasil" Mediação: Chef Edson Puiati

Encontro de Cidades Criativas: Turismo e Gastronomia
Belo Horizonte - BH





Feira Internacional de Economia Criativa | João Pessoa – PB
Participação da Chef Yara Roberts
Mesa redonda sobre gastronomia



15º Festival de Gastronomia e Turismo de ChengDu
China







Fórum Internacional de Gastronomia
Macau - China







Através da Secretaria de Cultura e parceiros, realizamos durante o ano de
2018 vários circuitos temáticos com o objetivo de divulgar o título recém
obtido. Entre essas ações, foi criado o Circuito

Gastronômico, aproximando todo o segmento produtores locais,
restaurantes e público, almejando Paraty como referência gastronômica.

AÇÕES



Circuito Gastronômico
FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty













Roteiro Folia Gastronômica



Aula Show
Circuito Gastronômico de Yemanjá







Para a difusão do título, faz-se importante também a participação e a realização 
de rodas de conversa, debates, palestras e eventos , para interação entre público, 
gestores e eventuais parceiros.

MESAS, DEBATES E  RODAS DE CONVERSAS





PROGRAMAÇAÕ OFF FLIP



Palestra Cidade Criativa
FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty



Talk Show
Salvador - BA



Fórum Desenvolve
Londrina - PR



Para o mapeamento e posterior fortalecimento da agricultura familiar, ações
como o Mapa do Gosto e a Feira de Agricultura Familiar que acontece
semanalmente, tem como meta aproximar os agricultores locais ao público, de
forma direta, num espaço de comercialização e interação entre os agentes.
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Agricultura Familiar





Panelada realizada pelo Polo Gastronômico na 
inauguração da Feira de Agricultura Familiar



Para promover o título de Cidade Criativa e dar maior visibilidade a toda a
cadeia produtiva envolvida, foi lançado o filme “Eu Sou Gastronomia”,
onde diversos pescadores, agricultores, produtores, cozinheiros, chefs,
turistas, moradores e trabalhadores locais participam.

EU SOU GASTRONOMIA



Making Off do filme “Eu sou Gastronomia”





Lançamento Mapa do Gosto, Filme “Eu sou Gastronomia” e Marca Cidade 
Criativa



O programa ESCOLA DE COMER de Paraty reúne voluntários, professores,
merendeiras, nutricionistas e agricultores familiares em um grande
esforço para garantir merenda de qualidade

para os alunos da rede pública do município.

O programa está em andamento desde 2015. Em seu terceiro ano, a
ESCOLA DE COMER oferece aos estudantes de Paraty um cardápio ainda
mais variado e renova seu compromisso de promover

a alimentação saudável nas escolas do município.

ESCOLA DE COMER





Escola de Comer 
Participação Evento Mesa São Paulo



Para fortalecer e celebrar a diversidade do setor e estreitar laços entre as
demais cidades da rede de Cidades Criativas, acontece a Folia
Gastronômica.

O evento promove workshops, encontros, palestras, intercâmbios, aulas,
formações, degustações e comércio, numa grande festa gastronômica,
em espaço aberto para interação do público, numa ação transversal
cobrindo todos os segmentos da Economia Criativa.

FOLIA GASTRONÔMICA



Folia Gastronômica









Em março de 2018, recebemos um grupo de jornalistas do jornal O Globo –
caderno Boa Viagem, para uma matéria sobre o título recém conquistado de
Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO, onde puderam vivenciar um
pouco de nossa gastronomia local.

Diversos programas televisivos, entrevistas e participações na mídia foram
realizados desde então, sempre destacando a trajetória, os projetos em
andamento e toda a

cadeia produtiva local.

NA MÍDIA



Matéria Especial  Jornal O Globo – Caderno Boa Viagem



Matéria G1







Notícias ONU



Escola de Comer 
Reportagem Especial – Programa Como Será?



Cristina Maseda

Focal Point

Secretária de Cultura de Paraty


