
 

 

ExpoQueijo Brasil 2021/Araxá International Cheese 

O evento  

O Queijo Artesanal Brasileiro é uma tradição nas diferentes regiões do país e contribui 

de forma significativa no desenvolvimento socioeconômico e cultural. Especialmente em Minas 

Gerais, os queijos artesanais estão presente na vida da população e compõem o patrimônio 

imaterial mineiro.     

Diante dessa importância, e com o intuito de ampliar a promoção dos queijos artesanais 

e a sua expansão nos mercados nacional e internacional, será realizada, entre os dias 4 e 7 de 

novembro de 2021, a ExpoQueijo Brasil 2021/Araxá International Cheese, no município de 

Araxá-MG.   

O evento também visa propiciar a capacitação e qualificação de produtores e técnicos 

ligados à comunidade queijeira, por intermédio da disseminação de informações acerca da 

produção, regularização e valorização de queijos artesanais. Além disso, também é direcionado 

aos apreciadores dessa deliciosa iguaria, jornalistas, consumidores e todos aqueles que se 

interessem em conhecer a diversidade dos queijos artesanais. Terá como sede o município de 

Araxá-MG, nas dependências do Tauá Grande Hotel e Thermas de Araxá.  

Realização 

A ExpoQueijo Brasil 2021/Araxá International Cheese é uma realização da Bonare 

Eventos, em parceria com diversas instituições (Seapa, Emater, IMA, Epami, Faemg, Sebrae) e 

associações (Aqmara e Amiqueijo) de produtores. A empresa trabalha no segmento de festas e 

eventos públicos e privados desde 2006. Seus serviços de organização de eventos incluem desde 

um treinamento para dezenas de funcionários até grandes festas em clubes, eventos corporativos 

e feiras. 

Programação  

 Concurso Internacional do Queijo – 5 e 6 de novembro  

A Expoqueijo Brasil 2021/ Araxá International Cheese contará com a realização do 

Concurso Internacional do Queijo, uma competição de nível mundial, a ser realizado no dia 5 de 

novembro.  



 

O concurso objetiva fomentar a produção de queijos certificados, dar visibilidade aos 

produtores e as suas diversificadas produções e premiar os melhores e mais bem avaliados 

queijos do mundo. A competição pretender reunir mais de 800 queijos nacionais e 

internacionais, legalmente aprovados pelos órgãos de fiscalização e Serviços de Inspeção 

Municipal, Estadual, Federal e Internacional. 

As premiações consistirão em primeiro (Ouro), segundo (Prata) e terceiro (Bronze) 

colocados de cada categoria elencada no concurso, sendo ainda premiado um queijo com a 

honraria máxima (Super Ouro), conforme regulamento previamente estabelecido constante no 

site do evento. 

 Jantar de confraternização e degustação de Queijos – 5 e 6 de novembro 

O jantar de premiação e a degustação será um momento de confraternização e conhecer os 

queijos que participaram do concurso, ambos compõem a programação Expoqueijo 2021 Araxá 

International Cheese.  

 Feira internacional de negócios – 4 a 7 de novembro 

Enriquecendo ainda mais a programação do evento, diversos expositores terão a 

oportunidade de apresentar tecnologias e prestar informações que contribuam para o 

aprimoramento e desenvolvimento da produção queijeira em todo país durante uma feira 

internacional de negócios. 

Na área em frente ao Tauá Grande Hotel e Thermas de Araxá, no Complexo do Barreiro, 

estarão disponíveis 104 stands numa área 2.640 m² completamente coberta e toda estruturada 

para receber os expositores. Empresas nacionais e internacionais já confirmaram presença, além 

de entidades e instituições que prestam serviços de consultoria, empreendedorismo e inovação.   

 Seminário técnico – 4 e 5 de novembro 

Com foco na disponibilização de conhecimento e troca de experiências, será realizado um 

seminário técnico, que contará com a realização de palestras destinadas aos produtores, 

técnicos, mestres, jornalistas e público de uma forma geral, interessados em aprender mais sobre 

o universo queijeiro.  

As palestras serão organizadas no formato de painéis temáticos durante dois dias, e a 

programação completa com nomes, datas e temas específicos está sendo estruturada pela 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e suas vinculadas (Emater-MG, Epamig e 

IMA), Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae e Sistema da 



 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – Sistema Faemg, e em breve 

será disponibilizada no site do evento.   

 

 Vila Gastronômica – 4 a 7 de novembro 

Por fim, a Expoqueijo Brasil 2021/ Araxá International Cheese reunirá o melhor da cozinha 

de Minas Gerais com muito Queijo, por intermédio da realização de uma Vila Gastronômica.  

A Praça de Alimentação vai ocupar um espaço de 300m², recebendo com conforto e 

segurança todos os visitantes. Serão 20 empresas locais oferecendo seus produtos e serviços no 

local. A Vila Gastronômica terá ainda um palco que irá receber apresentações artísticas. Comida 

boa, música, diversão e bate-papo bem acompanhado por queijo, doce, café, cachaça e outras 

delícias reconhecidas nacionalmente. 

No site do evento (https://www.expoqueijobrasil.com.br/) podem ser obtidas demais 

informações bem como nas redes sociais do evento 

(https://instagram.com/expoqueijobrasil?utm_medium=copy_link).  

 Atuação do Governo de Minas Gerais e parceiros 

O Governo de Minas Gerais é co-realizador do Concurso Internacional e do Seminário 

Técnico e apoiador do evento como um todo.  

A Seapa organizou e promoveu a construção do regulamento do concurso, intermediou a 

aproximação entre a organização italiana curadora do mesmo (ONAF) e a Bonare eventos, bem 

como atuou na prospecção dos demais parceiros como FAEMG, SEBRAE e patrocinador 

estadual (ainda por definir entre a Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG ou 

Companhia Energética de Minas Gerais S.A. – CEMIG).   

Desde o início do ano foram realizadas mais de 40 reuniões de trabalho em apoio à 

organização do evento, que contará com grande número de servidores especializados na 

comissão julgadora do concurso, bem como nos trabalhos de divulgação das diversas atividades, 

captação de queijos e outras tarefas relativas à este grande evento.  

Parceiros do evento: 

https://www.expoqueijobrasil.com.br/
https://instagram.com/expoqueijobrasil?utm_medium=copy_link

