
  
6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL VIAÇÃO GASTRONÔMICA DE ITABIRITO/MG 

                                                                                                                             

 
                                                    

 

Realização: Apoio: 

REGULAMENTO 2019 
 

FESTIVAL VIAÇÃO GASTRÔNOMICA  
 

Condições para participação na 6ª edição do FESTIVAL VIAÇÃO GASTRÔNOMICA, 
promovido e administrado pela Secretaria Municipal do Patrimônio Cultural e Turismo 
e pelo Programa Viação Cipó – TV Alterosa, com apoio da Associação de Bares, 
Restaurantes, Hotéis, Motéis e Similares de Itabirito – ABRASITAH, SEBRAE/MG e 
Centro Universitário UNA – Curso de Gastronomia. Os inscritos no festival são 
obrigados a cumprir os termos e as condições deste regulamento.   
 

1. APRESENTAÇÃO 
O FESTIVAL VIAÇÃO GASTRONÔMICA é um das ações que atendem ao Plano Municipal 
de Turismo no Programa 3: Qualificação Profissional dos Serviços Turísticos e Produção 
Associada ao Turismo. A motivação do projeto é fomentar a atividade turística por 
meio da gastronomia, diversificar e atrair o público aos estabelecimentos 
participantes, aumentar o faturamento dos mesmos, além de promover Itabirito como 
destino gastronômico no cenário regional. Durante o festival, moradores e visitantes 
terão a oportunidade de conhecer e apreciar a culinária das melhores casas da cidade.  
 

2. OBJETIVO 
2.1 Objetivo Geral 

O objetivo do FESTIVAL VIAÇÃO GASTRONÔMICA é fortalecer a gastronomia como 
grande atrativo para atividade turística de Itabirito no cenário regional.  
 
2.2 Objetivos específicos  
§ Divulgar e fomentar Itabirito como destino turístico gastronômico. 
§ Diversificar a oferta turística no município. 
§ Promover a cultura e a gastronomia local. 
§ Aquecer a economia local. 
§ Movimentar a cadeia produtiva do turismo. 
§ Oportunizar conhecimento de novas cozinhas e profissionais. 

 
 

3. DO TEMA 
Para o ano de 2019, O FESTIVAL VIAÇÃO GASTRONÔMICA tem como tema:  

Nossa terra tem sabor!  

Agricultura familiar é a grande riqueza das nossas mesas. 
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

4.1 A Importância da Agricultura Familiar 
A agricultura familiar é basicamente toda forma de cultivo da terra e produção 

rural cuja gestão e mão de obra sejam provenientes do núcleo familiar. Este tipo de 
agricultura tem como característica a produção a partir de lotes menores de terra, se 
comparados aos da produção em larga escala; com uma maior diversidade de 
produtos cultivados, privilegiando a policultura.  

Neste modelo de cultivo, a família é, ao mesmo tempo, proprietária, gestora e 
responsável por toda produção e comercialização dos alimentos. A agricultura familiar 
é um importante meio de subsistência para o produtor rural, que retira da terra o seu 
sustento e tem uma relação particular com ela, servindo-se do campo como seu local 
de trabalho e moradia. 

Há muitos anos agricultura familiar deixou de ser ligada apenas à produção de 
subsistência. Atualmente ela é responsável por 80% de toda produção mundial de 
alimentos – segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). São mais de 500 
milhões de produtores rurais dedicados à agricultura familiar no mundo, ocupando 
90% de todas as propriedades agrícolas de todo o globo. 

De acordo com o Ministério da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário, em 2016, 84,4% do total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros 
pertencem a grupos familiares - existem 4,4 milhões de estabelecimentos de 
agricultura familiar no país. 

A agricultura familiar brasileira responde por mais de 70% dos alimentos que 
chegam à mesa dos brasileiros. Ela produz mais de 50% da mandioca, do feijão e do 
milho do Brasil. É também responsável por 60% da produção de leite e mais de 50% da 
carne suína e das aves do país. A agricultura em família possui, portanto, grande 
importância econômica, vinculada ao abastecimento do mercado interno e ao controle 
da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros. 

A agricultura familiar é um importante fator de democratização de renda e de 
equiparação social no Brasil contemplando assentados da reforma agrária, 
quilombolas, indígenas, artesãos, pescadores artesanais, silvicultores, extrativistas, 
entre outros. 

O cultivo familiar favorece a adoção de práticas produtivas mais sustentáveis 
graças à diversificação do cultivo, ao uso consciente do solo e à preservação do 
patrimônio genético das culturas, garantindo a segurança alimentar; preservando os 
alimentos tradicionais e contribuindo para uma alimentação balanceada, para a 
proteção da agrobiodiversidade e para o uso sustentável dos recursos naturais. 

Para o país as vantagens dessa agricultura são ainda maiores. Além de 
sustentar políticas de combate à fome, a agricultura familiar contribui para o 
crescimento econômico e para a geração de emprego no campo, influenciando no 
combate ao êxodo rural e auxiliando o desenvolvimento do turismo rural. 
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4.2 Relação da Agricultura Familiar com Turismo e Gastronomia 

Por meio da atividade turística praticada nas unidades familiares rurais se 
agrega valor aos pequenos estabelecimentos do agronegócio dando-lhes maior 
sustentabilidade. O turismo rural desenvolvido nas propriedades familiares serve como 
uma nova fonte de renda para os pequenos agricultores e ainda contribui para a 
revitalização da cultura rural e a preservação do ambiente natural. 

A presença do turismo rural reflete no reforço das tradições e da cultura rural, 
mantendo a identidade e autenticidade do produtor rural familiar. Com o 
desenvolvimento do turismo, o produtor passa “a orgulhar-se da sua ascendência, 
relembrar histórias, resgatar a gastronomia, exibir objetos antigos antes considerados 
velhos e inúteis, seu modo de falar, suas vestimentas, seu saber” (Queiroz, 2005). 

A gastronomia está cada vez mais presente no turismo rural brasileiro. Muitos 
turistas se deslocam até o campo para ter a experiência de conhecer os processos de 
produção rural, do leite e seus derivados, do café, do vinho e da cachaça, por exemplo; 
além de degustar os produtos cultivados pela agricultura familiar, como queijos, doces, 
geleias e outras iguarias. Os visitantes dos roteiros turísticos rurais se encantam com a 
diversidade da produção do campo. 

Os gastos com alimentação estão entre as principais despesas dos turistas 
brasileiros, atrás apenas do transporte, de acordo com a última Pesquisa de Turismo 
Doméstico do Ministério do Turismo (2012).                                         
 A variedade de sabores, o apelo aos variados produtos orgânicos produzidos no 
ambiente rural e a qualificação crescente dos novos chefs de cozinha brasileiros 
aumentam ainda mais o apelo turístico e gastronômico de alguns destinos brasileiros. 

Segundo o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, “A gastronomia brasileira 
foi aprovada por cerca de (sic) 96% dos estrangeiros que visitaram o Brasil no ano 
passado, o que reforça a importância deste item como atrativo turístico que deve ser 
explorado”. 

 
4.3 Sustentabilidade da Produção 

Em relação aos aspectos ambientais, o turismo rural na agricultura familiar 
contempla o uso racional dos recursos naturais, sua preservação, conservação e 
recuperação, uma vez que esses recursos passam a constituir atrativos turísticos. 
 

A sustentabilidade ganha espaço na mesa dos brasileiros e turistas com a 
influência cada vez maior da chamada “Gastronomia Sustentável” ou “Gastronomia 
Verde”. Os impactos ambientais causados pelo consumo de alimentos levaram grandes 
nomes da culinária brasileira, como os Chefs Celso Freire, Alex Atala e Anayde Lima a 
repensar a cadeia alimentar, desde os fornecedores até o modo de preparo das 
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refeições, tudo para aproveitar ao máximo o nutriente dos alimentos sem agredir o 
meio ambiente. 
 

Alguns princípios aplicados na culinária sustentável são: 
● Produtos Orgânicos: Uso de ingredientes orgânicos para reduzir os danos causados 
por insumos químicos (pesticidas e fertilizantes), responsáveis por danos agrícolas, ao 
solo, aos recursos hídricos e à saúde humana; 
● Ingredientes Regionais: Buscar a diminuição das emissões de gases de efeito estufa 
derivados do transporte, dando preferência aos produtos regionais, beneficiando os 
produtores locais, gerando renda e melhorando a qualidade de vida de todos; 
● Espécies Fora do Risco de Exぼnção: Evitar a todo custo o consumo de produtos 
derivados de espécies ameaçadas de extinção, como é o caso do Palmito Juçara, ainda 
consumido no Paraná; reduzindo as possibilidades de extinção de espécies, 
incentivando a produção legalizada e evitando doenças provenientes da exploração 
ilegal destes recursos; 
● Receitas sem Desperdício: Evitar o desperdício de alimentos, reduzindo os gastos 
com ingredientes, aproveitando melhor os nutrientes dos alimentos e ainda 
diminuindo a produção de resíduos orgânicos. 

Outra medida da gastronomia sustentável é privilegiar os produtos da época, 
aproveitar o que a sazonalidade tem de melhor. A gastronomia sustentável contribui 
ainda com o desenvolvimento regional ao privilegiar produtos locais e a mão de obra 
familiar. Essas são apenas algumas vantagens da gastronomia sustentável, mas de 
forma direta e indireta essa prática tem um importante papel social, econômico, 
cultural e ecológico. Um desses papéis é a valorização do trabalhador rural. 

 
4.4 Valorização do Trabalhador Rural 

O turismo rural possibilita a valorização da agricultura familiar, uma vez que a 
cultura rural perpassa não só a produção agrícola, mas a vivência no campo, que se 
destaca por um equilíbrio entre homem e natureza, pelas festas tradicionais, pela 
alimentação orgânica, entre outros aspectos, tornando-se o próprio atrativo turístico, 
com efeitos diretos no aumento da autoestima da população rural, fixando as pessoas 
no campo. 

Trabalhar a agricultura familiar e o turismo sustentável é uma forma de 
conectar turistas e moradores da área rural ao campo, possibilitando a valorização de 
atividades que estavam se perdendo, como a produção artesanal, além de permitir o 
empoderamento de um grupo bastante sensibilizando - as mulheres rurais, por meio 
da produção culinária tradicional, com enfoque na comida caseira, no cultivo de 
hortaliças, nas feiras de bairro e no artesanato, agregando valor aos produtos, 
valorizando e desenvolvendo suas habilidades e gerando renda. 
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4.5 Riqueza e Qualidade dessa Produção para a Mesa do Consumidor 
Comer é cultura. Há muitos anos o homem tem convivido ao redor da mesa, 

celebrando momentos especiais, confraternizando, fechando acordos ou apenas 
apreciando um bom prato.  

As tradições culinárias são patrimônios valiosos para os povos, agregando 
conhecimentos atemporais e trazendo conotações de memórias afetivas passadas de 
geração em geração. 

A tradição da agricultura familiar traz às mesas brasileiras saberes e sabores 
únicos. Por exemplo, as Plantas Alimentícias não Convencionais (PANCs) - plantas que 
nós não consumimos como alimento por falta de costume ou de conhecimento, 
geralmente tratadas como "ervas daninhas", mas que possuem alto valor nutricional - 
retornam às mesas dos brasileiros por meio do contato entre a gastronomia e o 
homem do campo, que convive com estas plantas no ambiente rural e sabe se 
aproveitar delas para a culinária.  

Uma destas plantas é bastante consumida em Itabirito, a bananeira - além dos 
frutos, os mangarás (também conhecidos como corações ou umbigos) são muito 
aproveitados para fazer o recheio do tradicional Pastel de Angu ou o prato angu com 
umbigo de banana. Outras plantas como as begônias, o dente de leão, o peixinho, a 
serralha, o maracujá do mato, a capuchinha e até o trevo são alimentos que podem ser 
consumidos por todos. 

Das hortas familiares vêm também as ervas e temperos aromáticos frescos que 
conferem coloridos e aromas aos alimentos, reduzindo o consumo de cloreto de sódio, 
melhorando o sabor dos pratos e conferindo mais nutrientes à alimentação dos 
comensais. 

A produção familiar conta ainda com a produção artesanal de queijos frescos, 
cachaça, vinho, cerveja artesanal, embutidos, geleias e outros produtos que agregam 
valor à produção do campo. 

A qualidade dos produtos que vêm da produção da agricultura familiar é uma 
grande preocupação para os produtores de pequeno porte, que buscam conciliar a sua 
produção com a conservação dos recursos naturais, a oferta de alimentos saudáveis e 
o desenvolvimento social e econômico de todos os componentes da cadeia produtiva. 
Muitos desses produtores apostam na produção de orgânicos, um grande diferencial 
em relação à produção em larga escala. 

Mais de 300 agricultores familiares mineiros estão cadastrados pelo Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA) no processo de regularização sanitária, baseado na Lei 
19.476, de 2011. A norma, originária do Projeto de Lei (PL) 4.916/10, do Poder 
Executivo, flexibiliza a legislação sanitária, com regras diferenciadas para a habilitação 
de empreendimentos agroindustriais de pequeno porte. 

Por meio da certificação, com selo específico, os produtores garantem a venda 
de um produto seguro e de qualidade e ainda têm a oportunidade de ter o produto da 
sua agricultura familiar atendido por programas governamentais. 
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 Em parceria com a EMATER, os produtores passam também por oficinas sobre: 
boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, doenças transmitidas pelos 
alimentos, regra para higiene pessoal do manipulador, higiene de utensílios, qualidade 
da água utilizada, entre outras. Essa legislação envolve as comunidades mais carentes 
e produtores da agricultura familiar, inserindo-as em programas de desenvolvimento 
sustentável e garantindo uma alternativa de geração de renda. 

 
Referências: 
Disponível em:  

· http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/o-que-%C3%A9-agricultura-familiar 
· https://www.royalmaquinas.com.br/blog/o-que-e-e-como-funciona-a-

agricultura-familiar-no-brasil/ 
· http://www.mda.gov.br/sitemda/dap/agricultura-familiar 
· http://www.bancoamazonia.com.br/index.php/agricultura-familiar 
· https://www.royalmaquinas.com.br/blog/o-que-e-e-como-funciona-a-

agricultura-familiar-no-brasil/ 
· https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/gastronomia-

sustentavel/ 
· http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/oit/article/view/5794 
· http://www.sober.org.br/palestra/2/373.pdf 
· http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11776-os-sabores-

do-brasil.html 
· http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11552-turismo-

divulga-gastronomia-no-experi%C3%AAncia-braztoa.html 
· http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/4708-a-importancia-da-

gastronomia-para-o-turismo-brasileiro.html 
· http://www.onumulheres.org.br/noticias/agroecologia-e-sustentabilidade-a-

gastronomia-sustentavel-da-escola-de-comer/ 
· http://www.ecomanda.com.br/blog/gastronomia-sustentavel-saiba-como-

reaproveitar 
· https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2018/02/09_materia_

especial_agricultura_familiar_02.html 
· https://seagro.to.gov.br/noticia/2013/12/18/qualidade-dos-produtos-garante-

renda-na-agricultura-familiar/ 
 
 

Ø Valorize a produção local! Identifique os produtores da agricultura familiar de 
Itabirito e construa sua receita com os toques, aromas e sabores da nossa cidade. 
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5. DAS DATAS 
5.1 Inscrição dos empreendimentos para o Festival: Será realizada entre os dias 7 de 
janeiro e 7 de fevereiro de 2019, sendo de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 
9h às 17h, no Centro de Referências e Informações Turísticas – Praça da Estação.  
5.2 Divulgação dos empreendimentos habilitados para participar do festival: 8 de 
fevereiro de 2019. 
5.4 Prazo de recurso: no período de 11 a 12 de fevereiro de 2019. 
5.5 Capacitação em grupo: *no período 13 a 14 de fevereiro de 2019. 
5.6 Consultorias individuais: *no período de 15 a 22 de fevereiro de 2019. 
5.7 Encontro com produtores da agricultura familiar: *15 de fevereiro de 2019 
5.8 Inscrição do prato que concorrerá ao Festival: entre os dias 22 e 26 de fevereiro 
de 2019, sendo de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 9h às 17h, no Centro de 
Referência e Informações Turísticas – Praça da Estação. 
5.9 Foto oficial do prato: 27 de fevereiro. (Local e horários serão informados pela 
organização).  
5.10 Festival VIAÇÃO GASTRONÔMICA nos empreendimentos: 5 de abril a 5 de maio 
de 2019.   
*As datas, locais e horários serão confirmadas mais próximas de sua realização. 
 
 

6. DAS INSCRIÇÕES   
6.1 A inscrição para participar do festival se fará mediante: 

· Preenchimento e assinatura da ficha de inscrição. 
· Apresentação da cópia do alvará municipal. 
· Cópia do Cartão de CNPJ. 
· Cópia do certificado do *CADASTUR. 

*Cadastur é o cadastro dos prestadores de serviços turísticos organizado pelo 
Ministério do Turismo. O cadastro é GRATUITO e realizado on-line.  
6.2 No ato da inscrição, o participante se compromete a respeitar e a cumprir todas as 
normas estabelecidas neste regulamento, sob pena de eliminação do Festival. 
6.3 As inscrições estarão abertas no período de 7 de janeiro a 7 de fevereiro de 2019, 
sendo de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 9h às 17h, realizadas no Centro de 
Referência e Informações Turísticas - CRIT,  localizado no Complexo Turístico da 
Estação – Praça Dr. Guilherme, S/Nº- Centro - Itabirito MG. Contatos: (31) 3561-7847 – 
9 8894-3598.  

 
ATENÇÃO: A documentação deve ser entregue pessoalmente para fins de conferência 
da documentação e protocolo de recebimento. 
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7. DA MODALIDADE OPERACIONAL  
7.1 A participação no FESTIVAL VIAÇÃO GASTRONÔMICA não implica em qualquer 
alteração no funcionamento da casa: os dias e horários de funcionamento serão os 
mesmos já preestabelecidos pelos empreendimentos. 
7.2 Poderão participar do festival somente os estabelecimentos do ramo de alimentos 
e bebidas, sendo os Restaurantes e Similares (como: Bares, Pubs, Restaurantes, 
Bistrôs) situados no município de Itabirito e seus distritos. Cada estabelecimento 
deverá concorrer com apenas 1 (um) prato. 
7.3 A receita criada deverá respeitar o tema do festival. É importante que, além do 
preparo da receita, a apresentação e organização do prato estejam de acordo com o 
tema. 
7.4 O estabelecimento deve ter disponível para comercialização o prato do festival nos 
dias e horários de funcionamento informados na ficha de inscrição. 
 

8. DOS PRATOS CONCORRENTES  
8.1 Cada empreendimento deverá CRIAR um prato NOVO, no qual será obrigatória a 
utilização de produtos da agricultura familiar, que é basicamente toda forma de cultivo 
da terra e produção rural.  
8.2 A receita do prato indicado não poderá ser repetida por dois ou mais 
estabelecimentos. Caso sejam inscritos pratos iguais por dois ou mais 
empreendimentos, aquele que tiver realizado a inscrição primeiro ficará com o direito 
de explorar sua receita, devendo o segundo e demais empreendimentos modificarem 
seus pratos. 
8.3 Os pratos concorrentes serão comercializados nos estabelecimentos entre os dias 5 
de abril e 5 de maio de 2019, não podendo haver comercialização antes da data de 
abertura oficial do Festival.  
8.4 Os partos terão limites mínimo e máximo de valor, sendo definidos em assembleia 
com os participantes inscritos. 
8.5 Após o término do Festival, o prato concorrente obrigatoriamente deverá constar 
no cardápio permanente do empreendimento. 
8.6 Serão descartadas as receitas que forem identificadas no cardápio habitual dos 
estabelecimentos e também aquelas que já tiverem sido inscritas em anos anteriores. 
8.7 Cada estabelecimento deverá utilizar insumos da produção local, ou seja, utilizar 
nos pratos insumos produzidos em Itabirito na modalidade de agricultura familiar. 
8.8 A inscrição do PRATO se dará entre os dias 22 e 26 de fevereiro de 2019, sendo de 
segunda-feira a sexta-feira, no horário das 9h às 17h, no Centro de Referência e 
Informações Turísticas - CRIT, localizado no Complexo Turístico da Estação – Praça Dr. 
Guilherme, S/Nº- Centro - Itabirito MG.  
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8.9 Para inscrição será necessário apresentar: 
· Ficha de inscrição do prato preenchida e assinada; 
· Termo de compromisso preenchido e assinado. 

 
9. DO EVENTO DE ENCERRAMENTO 

9.1 O evento de encerramento do festival, denominado GRANDE SAIDEIRA, está 
previsto para acontecer no dia 11 de maio de 2019, a partir das 12h, no Complexo 
Turístico da Estação. 
9.2 Participam do evento de encerramento os 10 (dez) melhores colocados na 
avaliação do júri técnico. O resultado será informado no dia 6 de maio de 2019, em 
local e horário a serem informados pela organização.  
9.3 Os estabelecimentos selecionados para o evento somente irão comercializar o 
prato concorrente do festival. 
9.4 O prato terá valor único, sendo o valor definido em assembleia com os 
participantes. 
9.5 A área de expositor será de responsabilidade da organização do evento, inclusive 
para questões relacionadas às porcentagens da comercialização de produtos; 
9.6 As propostas para comercialização e administração do bar estão a cargo da 
organização do evento, sendo apresentadas em assembleia para validação. 
 
 

10. PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO  
10.1 As peças promocionais e utilitárias do Festival Viação Gastronômica serão criadas 
e produzidas pela Prefeitura de Itabirito, sendo: 
- Guia de bolso: o material terá como conteúdo a relação de todos os 
estabelecimentos participantes com endereços, horários de funcionamento e 
informações do prato escolhido. Terá também informações sobre a votação popular.  
- Móbiles: cada estabelecimento participante receberá os móbiles para decoração do 
espaço, sendo estes de uso obrigatório.  
- Cédula de votação: cada estabelecimento receberá as cédulas de votação, que 
deverão ficar à disposição e à vista dos clientes.  
- Anúncios de jornal: serão publicadas chamadas em jornais locais e regionais.  
10.2 O participante do concurso outorga o direito de uso do nome do estabelecimento 
e do prato, bem como demais informações necessárias à produção do material de 
divulgação, para fins de promoção do evento. 
10.3 As urnas para cédula de votação serão emprestadas aos estabelecimentos, 
devendo ser devolvidas em perfeito estado até o dia 8 de maio de 2019, no Centro de 
Referências e Informações Turísticas - CRIT. Em caso de urnas danificadas ou 
quebradas, o empreendimento deverá arcar com o valor de reposição de R$250,00 
(duzentos e cinquenta reais).  
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Realização: Apoio: 

ATENÇÃO: Toda divulgação do evento poderá sofrer modificações e/ou exclusão caso a 
organização do evento avalie como necessária. 
 

11. DO CONCURSO – PRATO DE OURO 
11.1 Os inscritos serão avaliados pelo júri popular e por uma comissão julgadora. A 
organização do evento fornecerá as fichas de avaliação e urna para cédula de votação, 
na qual serão depositados os votos. Os quesitos avaliados receberão notas de 1 (um) a 
10 (dez).  
11.2 As avaliações populares ocorrerão sempre durante os dias e horários de 
funcionamento do estabelecimento informados no preenchimento da ficha de 
inscrição no período do festival.   
11.3 Somente poderão avaliar o estabelecimento e o prato os clientes que 
consumirem o prato concorrente do festival. 
11.4 A votação popular se dará com base nos critérios de sabor, apresentação, 
organização e atendimento, por meio da qual o cliente dará uma nota única de 1 (um) 
a 10 (dez). 
11.5 A votação técnica avaliará os seguintes itens: 

ITEM CRITERIO NOTA DE 0 A 10 PESO 
Prato Sabor 10 2x  

Apresentação  10 1x 
Originalidade e Criatividade  10 1x 

Estabelecimento  Organização e Atendimento 10 2x 
Higiene e Limpeza  10 1x 

 
11.5.1 As avaliações técnicas ocorrerão em dias alternados, obedecendo aos 
horários de funcionamento informados na ficha de inscrição. O 
estabelecimento NÃO será previamente informado da avaliação técnica. 
11.5.2 Estabelecimentos fechados ou que não possuam o prato durante a visita 
do júri técnico não terão visitas remarcadas, perdendo, portanto, a pontuação.  
11.5.3 O júri técnico tem a coordenação e orientação do Chef Edson Puait – 
coordenador do curso de gastronomia da UNA-BH. 
11.5.4 Cada estabelecimento participante receberá a visita de três jurados 
técnicos, podendo ser ao mesmo tempo ou em períodos alternados. Ao fim da 
avaliação, os jurados são apresentados pela equipe de organização. 

11.6 O voto popular terá peso de 5%, enquanto a votação técnica terá peso de 95% na 
contabilização do resultado. A avaliação é qualitativa, e não quantitativa, portanto, 
independe do número de pessoas que votaram em determinado prato, e sim da 
qualidade deste voto. 
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12. DO CANCELAMENTO 
Caso o participante do concurso identifique a impossibilidade da participação, deverá 
comunicar previamente à organização do evento até o dia 4 de março de 2019. 
 

13. DOS DIREITOS DA ORGANIZAÇÃO 
A organização se reserva ao direito de alterar qualquer item deste regulamento, de 
acordo com a conveniência da organização ou por força maior, comunicando aos 
participantes sempre as alterações. 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 Sem prejuízo do disposto no Regulamento, entre as partes não haverá 
obrigação financeira de qualquer ordem. 
14.2 A decisão final do concurso Prato de Ouro é soberana, irrecorrível e 
inquestionável. 
14.3 As dúvidas não previstas neste Regulamento serão decididas pela organização, 
a seu único e exclusivo critério. A simples adesão ao Festival implica a total 
concordância de seu(s) proprietário(s) com todas as condições previstas no presente 
Regulamento. 
14.4 O Festival é de titularidade, responsabilidade e propriedade exclusiva da 
Prefeitura de Itabirito e do Programa Viação Cipó – TV Alterosa, não podendo o 
participante responder isoladamente, sob qualquer pretexto e perante qualquer 
pessoa, entidade ou empresa, pelo nome do festival, senão como seu participante. 
14.5 Os participantes autorizam desde já à organização, de forma gratuita, 
irrevogável e irretratável, a utilização, reprodução e veiculação de seus nomes, marcas 
e logomarcas, imagem e voz dos proprietários, gerentes, garçons e demais 
funcionários, dos pratos concorrentes, bem como imagens dos prédios e locais 
integrantes dos estabelecimentos, em guias, fotos, cartazes, filmes, livros, spots em 
qualquer tipo de mídia e peças promocionais para divulgação do evento, em todas as 
suas edições, presente e futuras, em quaisquer suportes e/ou meio de transmissão, 
para distribuição gratuita ou comercialização, sem que a organização tenha que fazer 
qualquer pagamento pelos mencionados usos. 
14.6 É competente o Foro da Comarca de Itabirito/MG para dirimir quaisquer 
dúvidas ou controvérsias oriundas deste Regulamento. 
 
 
Contatos:  
Michilene Rodrigues ou Kislene Silva – 31 3563- 4901 / 31 98894-3598 
viacaogastronomica@gmail.com  
 


