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CONCURSO – O Natal tem o Cheiro e a Cor da Minha Ca sa 

 
Edital 002/2011 

 
REGULAMENTO:  
 
A Prefeitura Municipal de Alagoa, através de sua Secretaria de Turismo, faz saber a todos 

que estão abertas as inscrições para o  Concurso “O NATAL TEM O CHEIRO E A COR DA 
MINHA CASA”, evento programado para as festas de final de ano em Alagoa. 
  

No dia 25 de dezembro queremos que Alagoa esteja linda para recebermos a SALVAÇÃO 
que nasce para a humanidade e que nossos corações estejam preparados para se tornarem a 
feliz manjedoura desse acontecimento. Também no dia 28 de dezembro de 2011, durante as 
comemorações do 49º aniversário, queremos também que a aniversariante Alagoa esteja linda 
para receber o carinho de seus filhos e a visita de seus homenageados: os Padrinhos Sr. Ercílio e 
Dona Rosinda e o afilhado Padre Cornélio, além do que também terá início já uma série de 
eventos que estão sendo programados para todo o ano de 2012, quando Alagoa completa 50 
anos de emancipação política.  

 
Pode participar qualquer pessoa que resida em Alagoa, com exceção dos envolvidos com 

a Secretaria de Cultura e de Turismo e as pessoas convidadas para julgarem essas casas. Cada  
família deverá decorar sua residência de modo criativo e alegre, usando de todo o encanto que 
as luzes natalinas trazem para essa época.  

 
Fica aqui entendido que pode-se usar qualquer tipo de adorno, desde que se faça isso de 

forma criativa, portanto, mesmo sem muitas posses se pode ter uma casa decorada de forma 
interessante e sem muito gasto. A INTERNET oferece uma vasta quantidade de modelos de 
árvores e de outros enfeites feitos com material reciclável 

 
Data da Avaliação pela Comissão Julgadora:  entre 25 de dezembro e vinte e oito de 

dezembro. 
 
Premiação:  a família da casa considerada a mais criativa e melhor decorada receberá na 

Missa solene do aniversário de Alagoa uma farta cesta de Natal com tudo o que tem direito. 
 
Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas com a Secretaria Municipal de Turismo através 

dos seguintes contatos: turismo@alagoa.mg.gov.br ou 35 3366 1292 
 
Eu, Sebastião Mendes Pinto Neto, Prefeito de Alagoa, autorizo a realização do presente 

Concurso e declaro estar de acordo com suas normas e procedimentos estabelecidos por este 
Edital. 

 
Alagoa, 13 de dezembro de 2011 

 
_____________________________ 

Sebastião Mendes Pinto Neto 
Prefeito de Alagoa 

  


