
 

 
 

                                    TURISMO: Alagoa receberá o Prêmio MG Turismo 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

COLETA CULTURAL – Em prol do Museu de Alagoa 

 
 
 
 

 

Prefeitura de Alagoa realiza reunião com os motoristas 
"De uma maneira muito firme e séria pedimos aos motoristas para tomarem muito cuidado com os 
carros da Prefeitura e para tratarem com educação os alagoenses que são transportados nos veículos. 
Se cada um fizer a sua parte como deve ser feito a população ficará satisfeita." disse o Prefeito 

Tiãozinho. Leia mais: http://www.alagoa.mg.gov.br/novo_site/index.php?exibir=noticias&ID=348 
 

Secretaria Municipal de Educação: em dia com o Ministério da Educação 
A Prefeitura de Alagoa através da Secretaria Municipal de Educação já prestou as contas ao Ministério da Educação 
referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, 

exercício 2012. Leia mais: http://www.alagoa.mg.gov.br/novo_site/index.php?exibir=noticias&ID=347 
 

Vigilância Sanitária faz comunicado sobre o Recolhimento do Lixo 
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Março: Boas novas! 

Logo no começo do mês 

de Março recebemos 

um ofício vindo de Belo 

Horizonte comunicando 

que o nosso município 

foi selecionado em duas 

categorias para receber 

o Prêmio MG Turismo! 

Alagoa começa a ser 

reconhecida pelo seu 

potencial turístico. 

Esperamos mais bons 

resultados! 

Em março também 

começou a Coleta 

Cultural, em prol do 

Museu de Alagoa. Toda 

família alagoense tem 

que estar representada 

através de fotos, 

utensílios, documentos, 

etc.  

Para o Museu de Alagoa 

tornar-se realidade é 

imprescindível a 

participação da 

comunidade. Este 

resgate histórico-

cultural só obterá 

sucesso com o 

envolvimento dos 

alagoenses. 

Confira ao lado as 

principais notícias do 

município de Alagoa 

neste mês de Março. 

Vamos juntos, sempre! 

 

Todo trabalho em prol do turismo de Alagoa não tem sido em vão. Os resultados 
começam a aparecer. A Prefeitura de Alagoa foi selecionada para receber o Prêmio MG 
Turismo em duas categorias: Administração Pública e Município Turístico. 

 

 

Segundo Rafael Lobado, do Prêmio MG TURISMO, “Ao longo do ano de 2012 
acompanhamos os avanços conquistados pela Prefeitura de Alagoa em prol do Turismo, bem 
como a divulgação feita através da internet (pelo site da Prefeitura, redes sociais e por e-mail) 
que foram decisórios para a Comissão selecionar o município de Alagoa. Continuem assim!” 
 

Continue lendo: http://www.alagoa.mg.gov.br/novo_site/index.php?exibir=noticias&ID=353 

 

A Prefeitura Municipal está realizando uma ação inédita em prol da preservação da 
memória, da história e da cultura de Alagoa. A Secretaria Municipal de Cultura está 
promovendo a “Coleta Cultural” – um projeto que irá nas casas das famílias 
alagoenses buscar utensílios, fotos, objetos e tudo quanto remonta a história de 
Alagoa e dos Alagoenses. 

Saiba como participar: 
http://www.alagoa.mg.gov.br/novo_site/index.php?exibir=noticias&ID=351 
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