
FESTIVAL GOURMET SABORES DO CONTESTADO 

 

 

REGULAMENTO  

 

APRESENTAÇÃO: 

O Festival Gourmet Sabores do Contestado é uma ação promovida pelo Comitê Central 

Organizador das Comemorações do Centenário (Município de Porto União) como parte 

das comemorações dos 100 anos da cidade em parceria com a ATEMA (Associação de 

Turismo e meio Ambiente) e a ACIPU (Associação Empresarial de Porto União).  

O Festival Gourmet Sabores do Contestado acontecerá nos dias 25 de agosto até o dia 

05 de setembro de 2017, onde cada estabelecimento participante oferecerá um prato 

com ingrediente regional ao preço fixo de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa 

centavos). 

 

OBJETIVOS: 

- Trazer para a população uma atração culinária como parte das comemorações do 

Centenário de Porto União; 

- Criação de pratos com receitas usando ingredientes que remetem à culinária da 

nossa região; 

- Incentivar o desenvolvimento do turismo regional pela promoção da gastronomia 

local;  

- Fomentar a atividade gastronômica da cidade, oferecendo uma ótima oportunidade 

para as empresas participantes mostrarem seu produto, a originalidade de sua receita 

e aumentarem suas vendas;   

- Oferecer para a população a oportunidade de degustar vários pratos com 

ingredientes da culinária regional por um valor único, justo e acessível. 

 

DA INSCRIÇÃO: 

As inscrições para o Festival Sabores do Contestado serão feitas na Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo, situada na Rua Sete de Setembro, centro, Porto União, 

no período de 08 a 16 de junho das 08 às 17 horas com o limite total de 20 vagas. 



Depois de atingido o limite de 20 (vinte) vagas, as inscrições recebidas posteriormente 

ficarão como cadastro de reserva para a eventualidade de desclassificação ou 

desistência de algum dos primeiros inscritos.  

Os participantes deverão entregar as fichas de inscrição, devidamente preenchidas e 

assinadas. 

Para evitar duplicidade de pratos inscritos, terá prioridade o estabelecimento que se 

inscrever primeiro. 

A empresa participante deverá apresentar cópia do Alvará de localização e 

funcionamento e do Alvará Sanitário, que serão anexados junto à ficha de inscrição. 

Pagamento de taxa no valor de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) como forma de 

inscrição e colaboração para o custeio do evento. 

 

 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL GOURMET SABORES DO CONTESTADO 

Serão usados os seguintes meios de divulgação: 

- Folders com o cardápio/guia com a relação de todos os estabelecimentos 

participantes, seus pratos e os horários em que serão servidos os pratos; 

- Divulgação em meios de comunicação: Rádio, Jornal, TV; 

- Mídias Sociais: Facebook, Instagram, etc; 

- Banners para cada estabelecimento com a divulgação do seu prato. 

 

DA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRATOS 

No ato da comercialização dos pratos ficam estabelecidos os seguintes critérios: 

 - Os pratos não podem ser vendidos por valores inferiores ou superiores a R$ 24,90; 

- O estabelecimento deverá informar o horário que irá comercializar o prato do 

Festival Gourmet Sabores do Contestado;  

- Os participantes não poderão comercializar o prato do Festival Gourmet Sabores do 

Contestado para delivery; 

- Os estabelecimentos participantes não poderão cobrar a taxa de 10% de serviço 

sobre o prato do Festival Gourmet Sabores do Contestado. 

- Os estabelecimentos não poderão comercializar outro prato usando a promoção do 

Festival Gourmet Sabores do Contestado. 



- O prato apresentado pelo estabelecimento participante deve ser único e individual, 

não será permitido fazer combo com sobremesa e/ou bebida, será permitido o 

acompanhamento próprio do prato (ex: salada, batata, etc). 

 

DOS INGREDIENTES PERMITIDOS PARA A CONFECÇÃO DO PRATO  

Poderão ser utilizados ingredientes utilizados na culinária local, que são eles: 

- Queijo Colonial; 

- Lingüiça colonial; 

- Pinhão; 

- Charque; 

- Abóbora; 

- Pirogue; 

- Feijão Preto; 

- Salames coloniais; 

- Geleias Coloniais; 

- Lambari; 

- Tilápia; 

- Mandioca; 

- Costela; 

- Xixo; 

- Mel; 

- Ossobuco; 

- Musculo; 

- Carne Suína; 

- Farinha de Milho; 

- Qualquer outro produto que seja de uso local ou produzido em nossa região e 

aprovado pela ACIPU ou pelo Comitê Central Organizador das Comemorações do 

Centenário (Município de Porto União) com o Sr. Sérgio Buch. 

 



 

DAS RESPONSABILIDADES DO COMITÊ CENTRAL ORGANIZADOR DAS COMEMORAÇÕES DO 

CENTENÁRIO (MUNÍCIPIO DE PORTO UNIÃO) 

- Divulgar através dos meios de comunicação tradicionais (rádio, jornal, tv, etc) e 

promover o evento no Município e Região do Vale do Iguaçu; 

- Confeccionar banners e folders para auxiliar na divulgação do evento. 

- Analisar e julgar os casos omissos ao regulamento; 

 

DAS RESPONSABILIDADES DA ATEMA 

 - Elaboração do regulamento do Festival Gourmet Sabores do Contestado; 

- Auxiliar na logística e organização do evento; 

- Auxiliar na confecção e aprovação do material de divulgação; 

- Auxiliar na divulgação do evento através dos canais oficiais da ATEMA e VISITE UNIÃO 

e em outros meios que estejam disponíveis. 

 

DA RESPONSABILIDADE DA ACIPU 

- Auxiliar na logística, organização e divulgação do evento. 

- Arrecadar a taxa e destinar o dinheiro para os custeios. 

 

RESPONSABILIDADES DOS ESTABELECIMENTOS  

- Oferecer o prato durante todo o Festival Gourmet Sabores do Contestado nos 

horários descritos no folder/guia; 

- Auxiliar na divulgação do evento; 

- Atender todas as exigências da Vigilância Sanitária. 

- Não poderá trocar qualquer ingrediente que possa descaracterizar o prato descrito 

no folder/guia; 

- Disponibilizar o estabelecimento para fotos de divulgação ou reportagens; 

- Enviar foto do logotipo e do prato do estabelecimento em alta resolução e texto 

descritivo do prato a ser apresentado para o Festival Gourmet Sabores do Contestado; 

 



 

DAS PENALIDADES 

O participante que descumprir qualquer norma estabelecida sofrerá sanções que 

podem ir desde uma advertência até a perda do direito de dar continuidade neste 

Festival Gourmet Sabores do Contestado e também de participar das futuras edições. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os participantes do Festival Gourmet Sabores do Contestado devem seguir na íntegra 

esse regulamento. 

É permitido a qualquer estabelecimento participante reproduzir parcial ou 

integramente o material promocional responsabilizando - se pelos custos.  

Ficam igualmente autorizados, os estabelecimentos participantes a utilizar - se de 

qualquer outra mídia ou forma de promoção a seu critério, desde que não conflitem 

com as normas e interesse do Festival Gourmet Sabores do Contestado, 

recomendando-se consultar previamente a comissão organizadora. 

O presente Regulamento ficará disponível para acesso e consulta dos interessados nos 

canais oficiais da ATEMA e da ACIPU na internet. 

 


