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RESOLUÇÃO Nº. 001, DE 10 DE JUNHO DE 2022 
 
 

Aprova o Regulamento do 

Concurso Rainha do Café – 2022. 

 
 

  A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE 

CAPARAÓ, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e considerando o 

deliberado em reunião com a Comissão Organizadora da XXIII Festa do Cafeicultor de 

Caparaó,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Fica aprovado o Regulamento do Concurso Rainha do Café – 

2022, a ser realizado por ocasião da XXIII Festa do Cafeicultor de Caparaó. 

 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Caparaó, 10 de junho de 2022. 

 

 

ANDYARA AMORIM ALVES MACHADO 

Secretária Municipal e Turismo e Cultura 

 

 

 
Este texto não substitui o publicado na IOM, conforme art. 104, caput, da Lei Orgânica do Município de 

Caparaó. 
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ANEXO ÚNICO 

Regulamento do Concurso da Rainha do Café – 2022  

 

 

I – OBJETIVO:  

 

Este regulamento contém as regras que deverão ser observadas pelas candidatas 

interessadas em participar do Concurso RAINHA DO CAFÉ DO MUNÍCIPO DE 

CAPARAÓ, as quais deverão ser lidas e aceitas pelas candidatas antes do ato da inscrição 

para participação no concurso, estando elas cientes de todas as regras dispostas.  

 

II - DOS PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:  

 

 

a) Idade  

As candidatas devem ter pelo menos 15 anos (completos até o dia 27/08/2022) e no 

máximo 21 anos de idade (completos no dia 27/08/2022).  

  

b) Nacionalidade  

As candidatas devem ser brasileiras natas ou naturalizadas (há, no mínimo, doze meses 

antes da data de realização do concurso municipal). Para essa comprovação, as candidatas 

devem fornecer fotocópia de um documento de identificação brasileiro com foto. 

  

c) Representação Municipal  

As candidatas participantes do concurso devem, obrigatoriamente, residir há pelo menos 

24 meses da cidade de Caparaó.  

 

d) Participação em Concurso  

 A candidata ao concurso RAINHA DO CAFÉ DE CAPARAÓ - 2022 não pode ter sido 

eleita em edições anteriores do concurso. 
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f) Direito de Uso da Imagem  

 

f.1) A candidata, ao se inscrever no concurso RAINHA DO CAFÉ DE CAPARAÓ - 

2022, automaticamente, está autorizando o uso de sua imagem em todo e qualquer veículo 

de comunicação no território nacional e exterior, conforme assinatura da ficha anexa a de 

inscrição que contém os termos responsáveis para essa categoria.  

 

f.2) A candidata quando eleita fica à disposição da Prefeitura Municipal para a 

participação de eventos oficiais onde a Casa Executiva assim achar conveniente, correndo 

por conta da Prefeitura, as despesas de hospedagem e alimentação.  

 

g) Fornecimento de Dados 

 

A candidata, ao se inscrever no concurso RAINHA DO CAFÉ DE CAPARAÓ - 2022, 

automaticamente autoriza o fornecimento de seus dados cadastrais preenchidos na ficha 

de inscrição para contato posterior de qualquer dos patrocinadores interessados. 

 

 

III - DA INSCRIÇÃO  

 

3.1 - Para inscrição no Concurso RAINHA DO CAFÉ DE CAPARAÓ - 2022, a candidata 

deverá preencher a ficha de inscrição no site oficial da Prefeitura Municipal de Caparaó.  

 

3.2 - Ao fazer a inscrição, a candidata deverá apresentar os seguintes documentos para a 

divulgação: 

 

• Foto de corpo inteiro;  

• Foto de rosto; 

 

3.3 – É necessária cópia dos seguintes documentos para conclusão da inscrição: 

 

• CPF;  

• RG;  

• Certidão de nascimento; 

• Comprovante de residência. 

 

3.4 - A candidata deverá informar imediatamente à organização deste concurso qualquer 

mudança de endereço, número de telefone e conta de correio eletrônico.  

 

3.5 - As candidatas serão avaliadas por uma comissão julgadora convidada pela 

organização deste concurso. 

 

3.6 – A RAINHA DO CAFÉ DE CAPARAÓ - 2022, será a candidata que tiver a maior 

nota, atribuída pela Comissão Julgadora. 
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3.7 - Eventualidades não previstas neste regulamento serão resolvidas pela Comissão 

Organizadora, sendo esta soberana em suas decisões. 

 

3.8 – Os formulários e demais documentos para inscrição do concurso RAINHA DO 

CAFÉ DE CAPARAÓ - 2022, devem ser entregues até dia 27 de julho de 2022. 

 

 

IV – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS CANDIDATAS  

 

4.1 – As candidatas ao Concurso RAINHA DO CAFÉ DE CAPARAÓ - 2022, deverão, 

por responsabilidade pessoal, levarem no dia do desfile um traje típico completo 

(vestimenta completa de acordo com a criatividade de cada uma, confeccionada pela 

candidata de inteira responsabilidade da mesma, sapatos e acessórios) para desfilar para 

a comissão julgadora mediante orientação da comissão organizadora dias antes do desfile. 

É de obrigação que, no Traje Típico, sejam utilizadas as cores do café (vermelho e verde) 

e que se faça referências aos objetos utilizados na colheita. Serão julgados os quesitos 

“criatividade” e “apresentação”. 

 

4.2 - As candidatas ao Concurso RAINHA DO CAFÉ DE CAPARAÓ - 2022, deverão, 

por responsabilidade pessoal, levarem no dia do desfile um traje de gala completo (vestido 

longo, sapatos e acessórios) para desfilar para a comissão julgadora mediante orientação 

da comissão organizadora dias antes do desfile. 

 

4.2 - Fica de inteira responsabilidade da candidata o descolamento até o local do Concurso 

RAINHA DO CAFÉ DE ALTO CAPARAÓ - 2022, tendo a mesma o dever de cumprir 

com os horários determinados pela comissão organizadora. A comissão organizadora se 

exime de qualquer responsabilidade em decorrência de atrasos por parte de qualquer uma 

das candidatas no dia do desfile e/ou qualquer outro compromisso no qual sejam 

solicitadas a presença. 

 

4.3 – A candidata tem a responsabilidade de comparecer ao menos em 80% dos ensaios 

gerais, marcados pelo coordenador do evento. O não comparecimento ao mesmo 

implicará na anulação da inscrição e a desclassificação da candidata. 

 

V – DA PREMIAÇÃO 

 

5.1 – A candidata escolhida vencedora irá representar no período de 12 (doze) meses a 

beleza da mulher Caparaoense, e receberá como prêmio por sua participação no concurso: 

 

 01 (uma) Coroa em strass (deverá a mesma ser entregue 31 dias após ao desfile 

na Secretaria de Turismo e Cultura de Caparaó); 

 01 (uma) Faixa (deverá a mesma ser entregue 31 dias após ao desfile na Secretaria 

de Turismo e Cultura de Caparaó); 

 Participação na Semana Internacional do Café junto ao Município; 

 Premiação em dinheiro, assim dispostos:  
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            1º lugar Rainha do Café 2022: R$ 700,00  

2º lugar 1º Princesa do Café 2022: R$ 600,00 

3º lugar Melhor Traje Típico 2022: R$ 300,00 

4º lugar Garota Simpatia 2022: R$ 200,00  

 

 

VI – DO DESFILE 

 

6.1 – O Desfile Oficial para avaliação e eleição da RAINHA DO CAFÉ DE CAPARAÓ 

- 2022, ocorrerá no dia 27 de Agosto de 2022, com início das solenidades as 20h30min 

(vinte horas). 

As candidatas devem estar presentes no Espaço de Eventos (Comunidade Jacutinga), a 

partir das 20:00 prontas para o desfile junto dos respectivos trajes e acessórios. 

 

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7. 1 - Ao participar desse Concurso, as candidatas demonstram integral ciência e aceitação 

das regras nele definidas, não podendo alegar desconhecimento. 

 

Caparaó, 10 de junho de 2022. 

 

 

ANDYARA AMORIM ALVES MACHADO 

Secretária Municipal de Turismo e Cultura 
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