
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE        
SECRETARIA DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL        

    

I Concurso de Linguiças de Alegrete/RS

 Data: 14/10/2022
 Horário: 10h
 Local:  Parque de Exposição Dr. Lauro Dorneles -estande Alegro-

Objetivo
●Promover a produção de linguiças e produtos derivados cárneos, sobretudo linguiça. 

      ●Promover a produção de linguiça local e regional e dar conhecimento a comunidade.

Justificativa
A necessidade de haver produtos de origem animal regularizados conforme a legislação vigente

 bem como  o  incremento  da  cadeia  produtiva  e  a  disponibilidade  de  produtos  no  mercado
regional. 

Descrição 
O concurso será realizado no dia 14 de outubro de 2022  das 10h até ás 12h30.

   
●As Agroindústrias participarão com seus produtos de interesse em espaços apropriados
desde que rotulados e devidamente inspecionados.
●Poderão se inscrever Agroindústrias ou Indústrias de Alegrete-RS e dos municípios do
entorno,  desde  que  devidamente  fiscalizados  e  inscritos  no  Serviço  de  Inspeção de  sua
cidade.
●Irão se inscrever  no concurso até  quatro produtos,  sendo que cada um em sua devida
categoria.
●As  categorias  são: 1aMista  frescal  (campeira,50%  bovina  e  50%  suína),  2a Linguiça
Agridoce (tipo frescal), 3a  Linguiça Ovina (tipo frescal), 4a  Linguiça Especial (ex.: linguiça
mista com queijo, linguiça mista com azeitona…).
●Os participantes deverão assar em brasa no local apropriado e designado para tal. Serão
utilizados carvão de acácia, cada empresa poderá enviar um assador, fica a cargo da empresa
a  apresentação  do  prato  e  formato  sendo  que  não  poderá  aparecer  logo  ou  qualquer
indicativo da origem do produto, casos omissos fica a critério da comissão julgadora do
evento.
●O comitê julgador fará as médias das notas do júri técnico que somará 10 pontos. A soma
das notas indicará a classificação das linguiças. 



Inscrições
As  inscrições  serão  realizadas  via  e-mail  (concursolinguicaalegrete@gmail.com),  com  as
informações da ficha de inscrição (anexo 1), do dia 03/10/2022 a 07/10/2022. O valor da inscrição
será um pacote de carvão acácia (que deverá ser entregue no dia do evento,  acompanhado dos
documentos físicos, local: estande Alegro, horário: 10 h).

Documentos
  ●Ficha de inscrição preenchida (anexo1); 
 ●CNPJ (cópia); 
  ●Certificado de Inscrição no SIM (cópia).

Programação

10h Recepção das Agroindústrias
11h Assado das linguiças
11h30 Avaliação dos jurados
12h30  Encerramento
15h30 Premiação do 1o ao 3o lugar

 
Regulamento

Os concorrentes serão classificados de acordo com a pontuação de 0 a 10 pontos somados a partir
dos critérios das propriedades organolépticas do produto e apresentação do mesmo.
Júri técnico: 10 pontos.

Premiação
 ● 1o Lugar;
 ● 2o Lugar;
 ● 3o Lugar.

Comissão organizadora

Liana Fontoura dos Anjos
Gabriel Nunes Charão
Gabriela Borges Weiler
Ana Cláudia Guterres Fernandes
Natiele Figueira Aloy

Comissão julgadora
24 horas antes do evento será publicada

mailto:concursolinguicaalegrete@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE        
SECRETARIA DE AGRICULTURA ,PECUÁRIA  E DESENVOLVIMENTO RURAL

ANEXO 1

    
 I Concurso de Linguiças de Alegrete/RS

Ficha de Inscrição 
  

Agroindústria e/ou Indústria: ______________________________________________________

Número do SIM: ________________________________________________________________

CNPJ: ________________________________________________________________________

Categoria: _____________________________________________________________________
As categorias são: 1aMista frescal (campeira,50% bovina e 50% suína), 2a Linguiça Agridoce (tipo frescal), 3a Linguiça Ovina 
(tipo frescal), 4a Linguiça Especial (ex.: linguiça mista com queijo, linguiça mista  com azeitona…)

Cidade: _______________________________________________________________________

Telefone: ______________________________________________________________________

e-mail: ________________________________________________________________________

*Anexar documentos, conforme edital.

Alegrete, ____,de outubro de 2022.

_______________________
Assinatura


