
 

Regulamento do Concurso da Maior Folha de Erva-Mate 
Edição 2018. 

 

 

                O referido concurso é parte da 7° Festa da Erva-Mate e tem como objetivo 

premiar a maior folha de erva-mate apresentada no dia do concurso. Sendo que a 

mesma deverá apresentar suas características naturais, (não serão aceitas folhas 

secas, congeladas ou que passaram por qualquer tipo de processo de conservação). 

 

1- Quem pode participar 

 

1.1 – Poderá participar do Concurso da Maior Folha de Erva-Mate – edição 

2018, qualquer cidadão maior de idade, presente no dia do evento;  

1.2 – Deverá o participante no ato da inscrição apresentar um documento com 

foto (RG, CNH, carteira de trabalho). 

1.2 – Será vedada a participação no concurso de qualquer integrante da 

Associação de Produtores e Apreciadores da Erva-Mate “VALE DO MATE”; 

 

2- Inscrições 

 

2.1- Cada participante poderá inscrever apenas uma folha de erva-mate no 

concurso; 

2.2 – As inscrições serão gratuitas; 

2.3 – As inscrições serão feitas apenas no dia 16 de dezembro de 2018 das 

10 às 15:00 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, situada na Avenida Vitória n° 316. 

2.4 – O resultado do concurso da Maior Folha de Erva-Mate será divulgado às 

16:00 horas do dia 16 de dezembro de 2018, durante as festividades . 

2.5 - A Comissão Julgadora terá total autoridade para aceitar ou não as 

inscrições dos participantes do concurso desde que obedeçam os requisitos escritos 

neste documento. 

 



 

3 – Do julgamento/escolha 

 

3.1 – Serão aceitas somente folhas de erva-mate (Ilex Paraguariensis); 

3.2 – Será considerada a maior folha de erva-mate a folha que apresentar o 

maior comprimento entre as duas extremidades, do início do pecíolo (cabinho) até a 

ponta da folha; 

3.3 – A comissão julgadora, responsável pela conferência das medidas da 

maior folha de erva-mate será composta por 03 (três) integrantes da Associação 

“Vale do Mate”.  

3.4 – Em caso de empate entre um ou mais participantes do concurso o 

prêmio será dividido em partes iguais entre os ganhadores. 

 

4 – Premiação 

 

4.1 – O concurso da Maior Folha de Erva-Mate terá a seguinte premiação: 

* 1° Lugar : 800 (oitocentas) mudas de erva-mate + brinde 

* 2° Lugar : 500 (quinhentas) mudas de erva-mate + brinde 

* 3° Lugar : 300 (trezentas) mudas de erva-mate + brinde 

* 4° Lugar : 200 (duzentas) mudas de erva-mate + brinde 

* 5* Lugar : 200 (duzentas) mudas de erva-mate + brinde 

 

5 – Disposições gerais 

 

5.1 – - A Comissão Julgadora é soberana e compete a ela avaliar e resolver 

os casos omissos neste regulamento, não cabendo recurso; 

5.2 - O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância 

com todos os itens deste regulamento.  

 

 

 

  


