
SABORES DO SERTÕES 2022 – ESTRELA SEBRAE 50+50 

 

 

O Concurso Gastronômico SABORES DO SERTÕES 2022 – ESTRELA SEBRAE 50+50 é 

uma iniciativa do Rally dos Sertões, em parceria com o Sebrae Nacional, e tem como objetivo 

geral conhecer, promover, valorizar e divulgar o sabor típico da culinária das regiões da rota 

do Rally. Além disso, representa uma oportunidade de oferecer ao público a degustação de 

pratos especiais que simbolizem e evidenciem ingredientes típicos e as especialidades dos 

estabelecimentos. 

 

O referido concurso se enquadra na exceção trazida pela Lei nº 5.768/1971 em seu art. 3º, II, 

que versa: 

 

Art. 3º Independe de autorização, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 

anteriores: 

[...] 

II - A distribuição gratuita de prêmios em razão do resultado de concurso 

exclusivamente cultural artístico, desportivo ou recreativo, não subordinado a 

qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, nem vinculação 

destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. 

 

Portanto, não depende de autorização do Ministério da Economia em razão do disposto 

acima. 

 

Além de ser uma competição entre estabelecimentos, o que se busca é criar interatividade, 

sinergia e lucratividade a todos, não só do ponto de vista econômico, mas do social, cultural 

e turístico, oportunizando mais uma forma de desenvolvimento sustentável para a cidade.  

 

  

1. OBJETIVO 

 

Conhecer os sabores típicos da culinária das regiões, incentivar o turismo gastronômico e 

fortalecer os empreendedores do ramo da gastronomia diminuindo os impactos 

socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia da Covid-19, garantindo, 

assim, emprego e renda aos empresários locais. 

  

 

2. FORMATO 

 

Cada restaurante tem o desafio de elaborar 1 (um) prato (doce ou salgado) que represente o 

sabor da região, utilizando insumos e ingredientes locais. O prato será inserido no cardápio 

dos restaurantes participantes e a população local irá consumi-los e avaliá-los. O restaurante 

poderá fazer divulgação, promoção e até degustação do prato. Os preços dos pratos 

participantes serão promocionais durante todo o concurso e custarão entre R$ 20,00 (vinte 

reais) e R$ 60,00 (sessenta reais). A avaliação será feita pelo público (com notas de 1 a 5), 

por meio de um QR Code disponível nos estabelecimentos, e o restaurante que tiver a maior 

pontuação (número de avaliações x pontuações) será o vencedor da cidade. 

 

 



3. PRATOS 

  

Cada estabelecimento poderá participar com apenas um prato, o qual identifique o 

estabelecimento e a região. Deverá ser escolhido 1 (um) ingrediente da lista abaixo, de 

acordo com a cidade, a ser utilizado obrigatoriamente no preparo do prato.  

 

 

  



 

 

4. PARTICIPAÇÃO 

 

Poderá participar Pessoa Jurídica legalmente constituída que atenda aos seguintes 

requisitos: 

  

a) Estar regularmente inscrita na cidade e em dia com as suas obrigações perante o fisco 

municipal; 

b) Desenvolver atividades gastronômicas com alvará de funcionamento e estrutura de 

higiene conforme as normas da Vigilância Sanitária; 

c) Manter as condições durante todo o evento sob pena de desclassificação e perda do 

prêmio se, porventura, for o vencedor. 

 

 

      5. INSCRIÇÕES 

 

1. O período de inscrição será de 8 de junho a 15 de julho de 2022. 

 

2. Documentação a ser enviada:  

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – atualizado; 

b) Cópia do RG e CPF do representante legal.  

 

3. As inscrições acontecerão de forma eletrônica por meio de envio das documentações 

para o site www.saboresdossertoes22sebrae.com.br. 

 

      4. Na ficha de inscrição, além dos documentos exigidos, deverá constar as informações 

sobre o prato que será servido pelo empreendimento durante o concurso, contendo descrição 

e foto em alta resolução. A imagem do prato deverá ser produzida exclusivamente pelo 

estabelecimento, posicionada na horizontal e de preferência com fundo branco ou outra cor 

clara. 

 

      5. Todos os inscritos que cumprirem os requisitos mínimos de participação e enviarem a 

documentação necessária estarão aptos ao concurso. 

 

       6. Via e-mail, os selecionados serão comunicados de sua inscrição e aptidão (ou não) ao 

concurso. Em caso da falta de algum documento ou necessidade de ajuste, a organização 

entrará em contato com o inscrito para as correções necessárias. 

 

  

Observação: No ato da inscrição, o responsável autoriza expressamente a utilização na mídia 

de sua marca, de seu estabelecimento e do prato (foto) participante para a divulgação do 

evento. 

 

  

 

 

 

http://www.saboresdossertoes22sebrae.com.br/


 

      6. PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCURSO 

 

Para todos os participantes: 

 

a) Será enviado o layout de uma peça básica de promoção e divulgação dos pratos; 

b) Será enviado o layout de uma peça básica de promoção e divulgação do concurso; 

c) Será enviado material de divulgação para todos os estabelecimentos participantes; 

d) Cada restaurante participante deverá expor, em local visível, o material recebido e 

fixá-lo em seu estabelecimento durante a passagem do Rally; 

e) Sugerimos a todos os estabelecimentos que procurem divulgar sua participação no 

Concurso Gastronômico SABORES DO SERTÕES 2022 – ESTRELA SEBRAE 

50+50 em todos os seus canais de mídia. 

 

  

       7. DATAS 

 

- O período de inscrição será de 8 de junho a 15 de julho de 2022. 

- O concurso acontecerá no período de 29 de julho a 21 de agosto de 2022, porém os 

pratos participantes deverão ficar disponíveis para venda até o final da etapa do Rally 

dos Sertões em cada cidade. 

- A divulgação do vencedor de cada etapa municipal se dará durante a passagem do 

Rally por cada uma das cidades/etapas. 

 

 

       8. PREMIAÇÕES 

 

- O vencedor de cada etapa municipal receberá um troféu e uma placa SABORES DO 

SERTÕES 2022 – ESTRELA SEBRAE 50+50. 

- O vencedor de cada etapa municipal fará parte do Guia Gastronômico Estrelas Sebrae 

50+50, que será publicado na divulgação do vencedor da última etapa do Rally dos 

Sertões 2022. 

 

 

O presente concurso é realizado de forma gratuita e não vincula as empresas/entidades 

participantes a nenhuma relação obrigacional de qualquer natureza. 

 


