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Regulamento do Concurso Angus Beef Week 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Cláusula 1ª: O "Concurso Angus Beef Week" é um concurso de caráter exclusivamente cultural, 

realizado pelo Terraviva Eventos, pela Associação Brasileira de Angus e pelo Blog da Carne, não 

estando subordinado a qualquer modalidade de álea, sorte, risco ou pagamento pelos 

concorrentes/participantes, nem vinculação destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de 

qualquer bem, direito ou serviço, nós temos do artigo 30 do Decreto nº 70.951/72 e demais 

legislação aplicável (doravante simplesmente “concurso”).  

Cláusula 2ª: O concurso é válido na cidade de São Paulo e será realizado durante o período da 

Angus Beef Week, na semana da InterCorte, entre os dias 15 e 25 de novembro de 2018. 

2. DOS PARTICIPANTES  

Cláusula 3ª: Poderão participar do Concurso Blog da Carne todas as pessoas físicas que 

frequentarem os restaurantes da Angus Beef Week. 

Cláusula 4ª: A participação do restaurante no concurso, não implica em qualquer alteração no 

funcionamento do estabelecimento, seja nos dias, horários ou modo de operação. 

Cláusula 5ª: O concurso é destinado à premiação do pratomais votado.  

3. DO JULGAMENTO 

 

Cláusula 6ª: Todos os restaurantesinscritos serão avaliados quanto aos seguintes critérios: 

 

Prato: 

1) Apresentação do Prato ou Lanche: 

2)  Combinação dos acompanhamentos da carne ou ingredientes do lanche: 

Carne: 

3) Visual da carne: 

4) Aroma da carne: 

5) Maciez da carne: 

6) Sabor da carne: 

7) Suculência da carne: 

8) Ponto da carne correspondente ao solicitado:  

Restaurante: 

9) Atendimento:  

10) Ambiente: 
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Cláusula 7ª: Após o consumo do prato, o degustador deverá preencher um formulário online 

para avaliação dos atributos (citados na Cláusula 6ª) relacionados à apresentação e composição 

do prato, aspectos sensoriais da carne e características do restaurante. A escala considera  0 = 

pior avaliação e 10 = melhor avaliação. A ficha estará disponível no aplicativo do concurso.  

 

Cláusula 8ª: Nos formulários de avaliação deverão constar, além dos campos de votação para os 

quesitos descritos na Cláusula 6ª, o nome  do  consumidor, RG,  telefone, e-mail. Após o 

preenchimento da ficha, o cliente automaticamente estará concorrendo a um jantar para ele e 

um acompanhante no restaurante vencedor. 

 

4. DO CONCURSO  

Cláusula 09ª: Não serão aceitos materiais por qualquer outro meio de comunicação diferente 

do disposto neste regulamento.  

Cláusula 10ª: Serão sumariamente excluídos do Concurso os participantes que cometerem 

qualquer tipo de fraude ou qualquer forma de apropriação autoral ou violação da legislação 

vigente.  

Cláusula 11ª: A votação será analisada por uma comissão julgadora criada pela Blog da Carne, 

sendo que será avaliada no julgamento a as escolhas e votos do público consumidor.  

Cláusula 12ª: Todas as decisões da comissão julgadora serão soberanas e irrecorríveis.  

Cláusula 13ª: O Terraviva Eventos, a Associação Brasileira de Angus e o Blog da Carne possuem 

o direito de cancelar, suspender ou modificar o concurso caso ocorram fraudes, dificuldades 

técnicas, ou qualquer outro imprevisto que esteja fora de seu controle e que comprometa a 

integridade do concurso de forma que o mesmo não possa ser conduzido como originalmente 

planejado.  

Cláusula 14ª: O resultado do presente concurso será divulgado no portal do Blog da Carne 

(http://www.blogdacarne.com/ConcursoBeefWeek) e no site da Intercorte no dia 27 de 

novembro de 2018. 

5. DA PREMIAÇÃO  

Cláusula 15ª: Será premiado o restaurante mais votado. Para ser considerado ganhador, o 

restaurante deverá estar cadastrado, deverá ter cumprido as normas de inscrição e obtido a 

maior somatória de votos positivos do público.  

Cláusula 16ª: Os restaurantes classificados no concurso receberão um quadro padronizado com 

o  certificado  do  2º  Concurso  Angus Beef Week de São Paulo, publicação do prato e a marca 

nos sites e redes sociais da InterCorte, BeefWeek, Associação Brasileira de Angus e Blog da 

Carne. 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Cláusula 17ª: Os restaurantes se responsabilizarão pelos pratos oferecidos e pelo atendimento 

ofertado aos clientes visitantes.  

Cláusula 18ª: Os restaurantes autorizam o Blog da Carne, a Associação Brasileira de Angus e o 

Terraviva Eventos utilizar-se gratuitamente de sua imagem, nome e cardápio em fotos, cartazes, 
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filmes, bem como em qualquer tipo de mídia e peças promocionais para a divulgação e conquista 

do prêmio.  

Cláusula 19ª: Os participantes desde já estão cientes e autorizam a divulgação em qualquer meio 

de seus nomes e imagens que venham a ser feitas e/ou obtidas por conta do presente concurso.  

Cláusula 20ª: A participação no concurso implica na automática aceitação da integralidade do 

Regulamento e das suas disposições.  

Cláusula 22ª: Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais 

casos omissos, serão analisadas e resolvidas a critério do Terraviva Eventos, da Associação 

Brasileira de Angus e do Blog da Carne. 


