


CONCURSO: O MAIOR QUEIJO DE ALAGOA – MG 

EDITAL 001/2012 

1. A Prefeitura de Alagoa torna público o presente Edital que tem 

como objetivo premiar o Maior e mais pesado Queijo de Alagoa. 

2. Para participar do Concurso é necessário que o queijo seja 

produzido em propriedade rural localizada no território do município 

de Alagoa. 

 2.1 Não serão aceitos queijos de outros municípios. 

3. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, ao lado da EMATER, até 27 de Abril de 

2012. 

3.1 – Quaisquer dúvidas quanto à inscrição, poderão ser 

esclarecidas com Daniela Magalhães ou Leandro Ueda, pelo 

telefone (35) 3366- 1318 ou pelos e-mails: 

meioambiente@alagoa.mg.gov.br e 

agronomia@alagoa.mg.gov.br  

4. O produtor rural inscrito deverá entregar a peça de queijo, que vai 

concorrer ao Concurso, até o dia 23 de Maio de 2012. 

4.1 – O local de entrega é o mesmo da inscrição. 

5. O produtor rural dono do queijo vencedor receberá um prêmio e o 

valor de R$10,00 por cada quilo de sua peça. 

5.1 – Os demais participantes não receberão prêmio, mas serão 

reembolsados em R$10,00 por cada quilo de suas peças. 

5.2 – O pagamento será feito pela Comissão Organizadora do 

Festival do Queijo e do Queijeiro de Alagoa/MG em até 15 dias 

após a realização do Festival. 

 5.3 – O prêmio será 1 (uma) tonelada de ração. 



6. O resultado será revelado durante o III Festival do Queijo e do 

Queijeiro de Alagoa – MG, que será realizado no dia 26 de Maio de 

2012, no Ginásio Poliesportivo Anísio Mendes de Andrade – Rua 

Gumercindo Ferreira Pinto, s/nº - Centro – Alagoa/MG. 

7. Os queijos participantes no Concurso serão vendidos e o recurso 

arrecado será reembolsado aos seus donos (R$10,00 por quilo). 

8. O presente Edital foi aprovado pela Comissão Organizadora. 

 

Alagoa, 02 de Fevereiro de 2012 

 

Sebastião Mendes Pinto Neto 

Prefeito Municipal 
 


