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EDITALDE CHAMAMENTO PÚBLICO DE N° 02/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, por intermédio da Secretaria 

de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, torna público o presente regulamento aos 

interessados em participar da 1º Virada Cultural e Gastronômica de 

Visconde do Rio Branco - MG, que tem como objetivo o fortalecimento dos 

empreendedores do ramo da gastronomia, além da divulgação do setor 

gastronômico Rio-Branquense e para promover a cultura da nossa cidade. 

 

1. DISPOSlÇÕES INICIAIS 

1.1 – A 1º Virada Cultural e Gastronômica de Visconde do Rio Branco - 

MG, acontecerá de 22 a 24/07/2022 com o lançamento de pratos cujo 

ingrediente principal seja o açúcar mascavo, No Centro Cultural. Somente 

poderão participar do evento empreendedores desta cidade, tais como: 

restaurantes, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, bares, docerias, 

sorveterias e similares, além de profissionais que trabalham na área da 

gastronomia de forma autônoma e com o CNPJ. 

1.2 - Poderão participar da 1º Virada Cultural e Gastronômica de Visconde 

do Rio Branco - MG os empreendimentos acima citados que apresentarem um 

prato para o festival, utilizando como ingrediente principal o açúcar mascavo. 

1.3 - Os pratos irão permanecer no cardápio dos empreendimentos 

referenciando-o como prato participante da 1º Virada Cultural e 

Gastronômica de Visconde do Rio Branco - MG. 

1.4 – A divulgação dos pratos será até o mês de outubro, quando ocorrerá 

votação popular e premiação, em data a ser definida; 

1.5 - As categorias são: 

1- Pratos principais e Culinária de outros países envolvendo o açúcar mascavo; 
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2 – Doces e sobremesas; 

3 - pizzas, hambúrgueres e quitutes; 

4 –  Chopes, drinks e bebidas; 

Objetivo principal, é destacar a culinária utilizando o açúcar mascavo como 

ingrediente principal, pois o açúcar mascavo é produzido em nossa cidade e 

assim promover os produtos de nossa cidade. A receita de cada prato, drink ou 

ou doces, deverão ser apresentadas, comprovando o uso do ingrediente 

especial. 

O concorrente pode dar um destaque especial nomeando o prato com bastante 

originalidade.  

2. HISTORIA DO AÇUCAR MASCAVO 

O açúcar mascavo é obtido do caldo da cana-de-açúcar e tem muitas 

vantagens para sua alimentação. Todo o processo de produção do açúcar 

mascavo é realizado sem uso de aditivos químicos, normalmente aplicados no 

branqueamento do açúcar refinado.  A ausência deste processo de 

clareamento dá origem à coloração marrom ou dourada do açúcar mascavo, o 

que também pode variar de acordo com a época da colheita. Além disso, não 

passa pelo refinamento, permitindo a manutenção de suas vitaminas e sais 

minerais. 

O açúcar extraído da cana-de-açúcar é um importante ingrediente, muito 

utilizado na indústria e nas residências. Originário da Nova Guiné, o açúcar foi 

um produto muito caro e desejado do século XI até o século XVII. No Brasil, a 

cana-de-açúcar chega junto com a colonização portuguesa, por volta do ano de 

1530, com a construção do primeiro engenho de açúcar. 

A demanda pelo açúcar mascavo aumentou nos últimos anos, principalmente 

devido à busca por uma alimentação saudável. Por não passar pelo processo 

de refino, o açúcar mascavo é considerado vegano. 

3. DA INSCRlÇÃO 
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3.1 - As inscrições serão gratuitas e acontecerão de forma eletrônica, por meio 

do preenchimento do formulário de inscrição disponível no site oficial da 

prefeitura, onde será feito o envio das documentações constantes no item 4 

deste regulamento. 

3.2 – Serão selecionados 15 pratos, através de uma comissão a ser nomeada 

pela Secretária de Cultura. 

2.3 – Cada empreendedor poderá inscrever ate 02 pratos. 

 

4. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO 

4.1 - As inscrições acontecerão a partir das 00h00min do dia 15 de junho de 

2022 ate às 23h59min do dia 30 de junho de 2022. 

 

5. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRlÇÃO 

5.1 - Os interessados deverão encaminhar os seguintes documentos: 

a) Preenchimento do formulário de inscrição no site oficial da prefeitura; 

b) Cópia dos documentos pessoais do representante legal do empreendimento 

(CPF e documento de identificação com foto – RG, CNH ou carteira de 

trabalho); 

c) Logomarca do estabelecimento, negócio ou empreendimento em formato 

PNG ou PDF em alta resolução; 

d) Foto do produto que participará da 1º Virada Cultural e Gastronômica de 

VRB – MG, em formato JPG em alta resolução. 

e) Somente poderão participar da 1º Virada Cultural e Gastronômica de 

Visconde do Rio Branco - MG, pessoas jurídicas (CNPJ e MEI). 
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Parágrafo único: Na ficha de inscrição, além das informações pessoais e do 

empreendimento, deverá constar a descrição e o valor do produto que seu 

empreendimento oferecerá durante o festival. 

 

6. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

6.1 - As documentações dos inscritos serão analisadas pela Comissão 

Organizadora do festival, constituída por servidores da Secretaria de Cultura, 

Esporte, Lazer e Turismo. 

 

7. DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES 

7.1 - Em até 05 (cinco) dias úteis após a data limite para inscrição, a comissão 

analisará as documentações dos inscritos e publicará o resultado nos meios de 

comunicação da Prefeitura Municipal de VRB, com a relação dos inscritos e 

dos produtos que participarão do festival. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1 DOS PARTICIPANTES: 

a) Manter o produto participante, valor, condições de pagamento e de entrega 

durante toda a execução do festival; 

b) Usar os EPls (Equipamentos de Proteção Individual) relacionado a área 

como toucas, aventais, luvas, etc. Assim como seguir todas as orientações de 

higienização e cuidado no combate ao COVID-19; 

c) Manter sempre válido os alvarás sanitários, de Localização e funcionamento; 

d) Apresentar material fotográfico em alta resolução e de autoria do inscrito; 
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e) Comunicar a Comissão Organizadora qualquer situação que comprometa a 

manutenção do inscrito no festival. 

Parágrafo único: O interessado assume toda e qualquer responsabilidade 

sobre a apresentação indevida de material fotográfico apresentado, cuja 

titularidade pertença a terceiros, protegidos pela legislação de direitos autorais 

de uso de imagem. 

 

8.2 DA PREFEITURA 

a) Organizar o festival, inclusive toda estrutura para lançamento e 

encerramento das atividades concernentes ao sucesso deste; 

b) escolher, por meio da comissão, os pratos que participarão; 

c) Organizar, junto à assessoria de comunicação, todo o material de 

divulgação; 

d) Aprovar a criação e confecção das peças promocionais junto a assessorial 

de comunicação; 

e) Orientar a atualização cadastral, bem como prestar assistência e 

atendimento aos estabelecimentos participantes através do endereço eletrônico 

culturaturismo@viscondedoriobranco.mg.gov.br. 

 

9. DA VENDA DOS PRODUTOS 

9.1 – A Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, publicará a imagem do 

festival e apresentará os produtos inscritos, que poderão ser pedidos pelo 

público em geral de acordo com as condições estabelecidas por cada 

estabelecimento participante. 

 

10. PEÇAS PUBLICITÁRIAS 
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10.1 - As peças publicitárias, que farão parte da campanha, serão produzidas 

pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, contendo todas as informações necessárias para que o cliente chegue 

até o empreendimento, sem precisar sair de casa. 

Paragrafo único: É vedada, ao inscrito, a alteração de qualquer peça 

publicitária do festival. Caso seja necessária alguma alteração e/ou adequação, 

estas devem ser solicitadas a comissão por meio do endereço eletrônico: 

culturaturismo@viscondedoriobranco.mg.gov.br; 

 

11. PREMIAÇÃO DO FESTIVAL 

11.1 - A premiação acontecerá em 02 modalidades: 

          1ª – após a realização da 1º Virada Cultural e Gastronômica de 

Visconde do Rio Branco - MG, que acontecerá de 22 a 24/07/2022, a 

Prefeitura publicará, no site oficial, em data a ser definida, um formulário com a 

enquete divulgando todos os pratos para uma votação popular. O vencedor de 

cada categoria receberá o troféu voto popular. 

         2ª – Haverá uma Comissão Julgadora composta por 03 chefes de 

cozinha Rio-branquenses que irão avaliar os melhores pratos, cada competidor 

deverá apresentar aos chefes o prato em horários e dias pré-agendados. O 

vencedor de cada categoria receberá o troféu Grande Chefe Rio-branquense. 

11.2 - A Prefeitura Municipal de Visconde por intermédio da Secretaria de 

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, fica responsável pela noite de premiação, 

que será uma surpresa aos participantes, com data, local e formato a serem 

divulgados. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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12.1 - O presente regulamento poderá ser alterado com aprovação da 

Comissão Organizadora, cabendo a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo, as alterações nos mesmos meios utilizados anteriormente. 

12.2 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

12.3 - Este regulamento entrará em vigor a partir do dia 01 de junho de 2022. 

 
 
 
 

 

 

Maria Izabel Martins Crovato 

Secretária de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 
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