
         
                                                 

PREFEITURA DE BIRITIBA MIRIM  
PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR - NÚCLEO PADRE DÓRIA 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO Bº DA TERCEIRA  
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTOR RUR AL 

DO CASQUEIRO E REGIÃO 

          

1º FESTIVAL GASTRONÔMICO  
CAMBUCI & FRUTAS NATIVAS 

 

Dias 01 e 02 de Junho de 2019 
 

Dia 01 de Junho - Casa Grande - Sabesp - PESM - Núcleo Padre Dória 
Dia 02 de Junho - Barracão Cultural de Biritiba Mirim 

                        
 

REGULAMENTO 
 

INSCRIÇÃO: Período e local: De 20 a 31 de Maio de 2019 – Secretaria da Cultura de Biritiba Mirim 
- Barrão Cultural. 
 
CONCURSO GASTRONOMOMICO: Data, horário e local: Dia 01/06/19, às 14:30 horas – Casa 
Grande / Sabesp 
 
RESULTADO: Data, horário e local:  Dia 02/06/19, às 19::00 horas – Barracão Cultural. 
 
 
Quem e Como Participar: 
 

- Deverá residir ou ter atividade econômica no Município de Biritiba Mirim; 
- Deverá preencher a ficha de inscrição para cada receita, obedecendo o limite máximo de até 3 (três) 
receitas por participante; 
- O participante poderá indicar no ato da inscrição, a associação de bairro que pertence, oferecendo 
oportunidade para a referida entidade também ser premiada; 
- No ato da inscrição deverá apresentar detalhadamente a história e receita completa (ingredientes e 
modo de preparo) do prato ou bebida; 
- Ingrediente principal da receita deverá ser o cambuci. 
• Categorias da receita: Doces, Salgados e Bebidas. 
- A Inscrição da receita não poderá ser alterada após sua inscrição; 
- Deverá comparecer ao local do evento (Casa Grande) com 2 (dois) pratos repetidos da mesma receita, 
onde um dos pratos será para o julgamento e o outro para a degustação pública. Será de 
responsabilidade do participante toda a estrutura necessária para apresentação do seu prato 
(prato, copo, guardanapos, etc); 
- A entrega dos pratos deverá ser realizada entre o horário das 13:00 às 14:00 horas no local do evento 
para cumprimento do regulamento; 
- Cada prato receberá, no dia do evento, a mesma numeração da ficha de inscrição para fins de 
julgamento; 
- É obrigatório obedecer as normas de higiene na manipulação dos alimentos a fim de não causar danos 
à saúde pública; 
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- Todos os participantes autorizam no ato da inscrição, a publicação e divulgação das receitas 
apresentadas, fotos e atos relacionados ao Festival Gastronômico do Cambuci & Frutas Nativas 
de Biritiba Mirim; 
- A inscrição é gratuita.  

 
 
   DO JULGAMENTO 
 
 A comissão julgadora será composta por profissionais da área gastronômica e correlata, 
sendo avaliados os seguintes quesitos: Sabor, Apresentação e Originalidade, cada qual com uma 
pontuação específica. 
 
 
   DA PREMIAÇÃO 
 
 A divulgação e entrega dos prêmios aos vencedores será realizada no dia 02/06/19, no local 
do segundo dia do evento, ou seja, no Barracão Cultural em Biritiba Mirim, às 19:00 horas. 
 Serão premiados os primeiros, segundos e terceiros colocados com as melhores receitas nos 
seguintes quesitos: 
 

� Melhor receita doce 
� Melhor receita salgada 
� Melhor receita de bebida 

 
 Todos os ganhadores e participantes receberão, como forma de incentivo e reconhecimento 
por sua dedicação, uma homenagem especial. 
 
 Também serão premiados os primeiros colocados nos seguintes pratos: 
 
 �  Melhor receita exótica 

�  Melhor receita com potencial mercadológico 
 
 

Serão também premiadas as respectivas associações de bairros indicadas na ficha de 
inscrição, mas que tiveram sua indicação em receita premiada. 
 � Nos dois dias e locais do evento, em Casa Grande e no Barracão Cultural, haverão stand's 
dos municípios pertencentes a Rota do Cambuci e das associações de bairros com 
comercialização dos seus produtos. 
 � Haverá apresentações culturais todos os dias. 
 � Deverá ser assinado Termo de Responsabilidade do participante se comprometendo que a 
receita está dentro das normas de higiene e não causará danos a saúde pública. 
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   FICHA DE INSCRIÇÃO   Nº _________________ 
 

      DADOS PESSOAIS 
 
Nome: ________________________________________Data nascimento: ____/_____/_____ 
RG.: _____________________________ CPF: ______________________________________ 
Endereço:____________________________________________________________________ 
Bairro: _________________________________________ Biritiba Mirim-SP   
Telefone: _________________________________Celular: ___________________________ 
Opcional - Associação de bairro indicada:_________________________________________ 
 

DADOS COMPLEMENTARES 
 
Nome da receita: _________________________________________________________________ 
 

Categoria em que concorre: (    ) Bebidas (    ) Doces (    ) Salgados 
 

Como adquiri o cambuci: (  ) colhe em casa  (  ) compra (  ) outros: Como? ___________ 
 

Como chegou à receita (história)? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
“FAVOR ANEXAR A RECEITA COMPLETA (INGREDIENTES E MO DO DE PREPARO) 
DETALHADAMENTE EM PAPEL A PARTE E ENTREGAR NO ATO D A INSCRIÇÃO” 

 
Recebi o regulamento, estou ciente e de acordo. 

 
     _________________________________________ 


