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CONCURSO DE FOTOGRAFIAS – Dez verdadeiras razões pa ra se visitar Alagoa 

 
Edital 001/2011 

 
REGULAMENTO:  
 

 A Prefeitura Municipal de Alagoa, através de sua Secretaria de Turismo, faz saber a todos 
que estão abertas as inscrições para o Primeiro Concurso de Fotografias Amadoras de Alagoa, 
intitulado “DEZ VERDADEIRAS RAZÕES PARA SE VISITAR ALAGOA”, primeiro evento 
programado para as Comemorações do Cinquentenário de Alagoa. 
  

No dia 28 de dezembro de 2011, durante as comemorações do 49º aniversário, já terá 
início uma série de eventos que estão sendo programados para todo o ano de 2012, quando 
Alagoa completa 50 anos de emancipação política.  

 
O primeiro evento será exatamente esse Projeto do Ex - Secretário de Governo na 

administração 2009 - 2012, Ronaldo Diniz, como forma de agradecê-lo pelo trabalho 
desenvolvido à frente da Secretaria de Turismo. 

 
Quem pode participar?   
Pode participar qualquer pessoa que seja de Alagoa, ou que a conheça e a ame como 

alagoense. 
 
Como participar? 
Cada participante deverá fazer 10 fotos de Alagoa, de suas paisagens e/ou sua gente, 

reveladas em tamanho 10X15. Cada foto deverá ter a indicação de onde é, ou de quem é e a 
explicação do motivo de ela ser uma forte razão para visitar Alagoa.  

Reveladas as fotos e feitos os textos explicativos, o autor deverá colocar essas fotos com 
seus respectivos textos em um painel ou em um álbum criativo apenas para valorizar a obra, 
sendo que os painéis/álbuns não serão avaliados. 

Deverão também ser colocadas as fotos e os textos em um CD para arquivo da Secretaria, 
após o autor ter feito a assinatura do Termo de Cessão e Permissão de Uso.  

 
Como será avaliado? 
Os trabalhos apresentados, painéis ou álbuns, serão avaliados por uma Comissão 

Julgadora que elegerá o melhor trabalho, que irá receber o prêmio na noite Reveillon, na Missa 
que celebra a passagem do ano. A partir do mês de janeiro, os painéis serão expostos em data 
ainda a ser anunciada para visitação do público, no Centro Comunitário. 

 
Prêmio:  Uma bicicleta, cor vermelha, de 18 velocidades, marca BIKE HUM.  
  
Data de Entrega:  30 de dezembro de 2011, pessoalmente na Prefeitura Municipal de 

Alagoa, ou enviado para o endereço da mesma Prefeitura, aos cuidados da Secretaria de 
Turismo: Praça Manoel Mendes de Carvalho, 164 – Centro – 37458000 – Alagoa - MG 

 
Observação:  Os Cds com as fotos e textos não serão devolvidos; apenas serão 

entregues, ao autor que as queira, as fotos reveladas. Essas fotos do CD passam a fazer parte 
do acervo da Secretaria de Turismo para divulgação em nosso site ou em outros veículos 
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informativos contemplados pelo documento de cessão que será assinado e respeitados os 
créditos.  

 
Qualquer desobediência às regras deste concurso desclassifica o concorrente, 

principalmente apresentar fotos consideradas profissionais e de outros fotógrafos, o que, em si 
mesmo, é ato criminoso pelo qual a Prefeitura não se responsabiliza.  

 
Para os menores de dezoito anos que queiram participar, serão os pais e/ou responsáveis 

que assinarão um termo de responsabilidade e de autoria das fotos apresentadas que os maiores 
de idade assinarão assumindo os mesmos compromissos. 

 
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 

  


