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CONCURSO CUCA 150 ANOS DE RIO NEGRO 

 

A Escola Profissional Canal C apresenta o Concurso Cuca 150 Anos de Rio Negro.  

 

1. Objetivo 

O Concurso visa homenagear a bravura dos imigrantes que aqui chegaram, em terras 

desconhecidas e muito lutaram para o progresso de Rio Negro, através da 

valorização de sua cultura e gastronomia. 

Popularmente reconhecido como prato típico de Rio Negro, a cuca é apreciado pelos 

descendentes de diversos colonizadores, cada qual com um toque especial na 

receita. Detalhes únicos, que demostram o potencial a ser explorado dentro do 

Turismo Gastronômico Rionegrense.  

 

2. Data, Hora e Local da realização do concurso 

Data: 17 de novembro de 2020. 

Hora: 19h 

Local: Cozinha Escola Canal C – Rua Expedicionário Adir Jorge, 249 – Centro de Rio 

Negro 

Toda a realização do concurso será gravada. A exibição dos melhores momentos 

será apresentada ao público no dia 20 de novembro na 16ª Festa da Colonização – 

Comemoração on line. 

Devido as restrições imposto pela Pandemia COVID-19, será autorizado o acesso de 

apenas duas pessoas por receita inscrita ao local do concurso.  

Todas as pessoas presentes no local devem respeitar as medidas legais impostas 

pela Pandemia COVID-19. 

 

3. Das Regras para a Participação  

3.1 Ser maior de 18 anos. 

3.2 Ceder a Escola Profissional Canal C o direito de uso de imagem e receitas. 
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3.3 O participante cuja receita seja a ganhadora do presente concurso autoriza os 

empreendedores de Rio Negro a comercializarem sua receita com o título “Cuca 

150 Anos de Rio Negro“. 

 

4. Das Inscrições   

4.1 As inscrições são gratuitas.  

4.2 As inscrições do Concurso Cuca 150 Anos de Rio Negro serão realizadas através 

do site da Escola Canal C – www.escolacanalc.com.br com o preenchimento de 

formulário específico -  no período de 03 a 15 de novembro de 2020. 

4.3 Os participantes devem preencher ficha de inscrição on line. 

 

5. Infraestrutura 

A organização do Concurso Cuca 150 Anos de Rio Negro disponibilizará aos 

participantes a mesa para a apresentação dos pratos. Para os jurados serão 

disponibilizados talheres, guardanapos e água.  

Os pratos para a apresentação e degustação das produções finais deste concurso 

são de responsabilidade do participante. Os mesmos devem ser recolhidos pelos 

participantes após a realização do concurso. 

 

6. Dos Requisitos Para a Confecção dos Pratos 

6.1 Serão aceitos receitas com a denominação “Cuca” e suas variações gramaticais. 

6.2 Serão aceitas apenas as receitas de cuca, cuja amassa seja feita com “fermento 

de pão. O recheio é de livre escolha. 

 

7. Da Seleção 

7.1 As receitas serão julgadas por uma Comissão Julgadora nomeada pela Escola 

Profissional Canal C, composta por 3 (três) membros, sendo pessoas de notório 

conhecimento gastronômico, sendo sua decisão soberana e irrevogável.  

7.2 A Comissão julgadora reserva-se o direito de não classificar as receitas que não 

respeitem a temática estabelecida 

http://www.escolacanalc.com.br/
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7.3 As receitas serão julgadas com notas de 0 (zero) a 10 (dez) a cada um dos 

seguintes itens, cuja a somatória de pontos será o resultado final de cada 

participante: 

I – Massa 

II – Recheio 

III – Equilíbrio (massa x recheio) 

IV – Aparência 

V – Sabor 

7.4 Em caso de empate será utilizada a maior nota do item I e assim sucessivamente. 

 

8. Da Entrega e Apresentação dos Pratos 

8.1 Os participantes são responsáveis pela confecção e transporte dos pratos. 

8.2 Os participantes são responsáveis pela apresentação do prato aos jurados no 

dia do evento. 

 

9. Da Divulgação do Resultado 

O resultado será divulgado na página da Prefeitura Municipal de Rio Negro ao vivo 

durante a 16ª Festa da Colonização – Comemoração on line no dia 20 de novembro, 

às 20h. 

Os participantes devem estar presentes no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral 

anexo a Prefeitura de Rio Negro, no dia 20 de novembro às 19h. 

 

10. Da Premiação 

10.1 O primeiro colocado receberá a seguinte premiação: 

- um formo elétrico – patrocínio da Comercial Afubra 

10.2 Todos os inscritos receberam certificado de participação. 

 

 

11.  Das Responsabilidades 

11.1 Ao efetuar a inscrição, o participante aceitará todas as regras contidas no 

regulamento. 
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11.2  O não cumprimento de quais quer regras do regulamento motivará a 

desclassificação da receita e do participante. 

11.3 Os casos omissos desse regulamento serão resolvidos pela organização do 

concurso. 
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Anexo 1 – informações para inscrição on line 

 

Nome Completo:__________________________________________________ 

 Data de nascimento:___/___/_____            Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

 N.º da Carteira de Identidade________________CPF___________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Bairro:______________________________________Cidade:______________ 

Telefone:(     )__________________ Celular: (     )_______________________ 

 E-mail:_________________________________________________________ 

Nome da Receita:_________________________________________________ 

Ingredientes:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Modo de preparo:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

 

 

 


