
 

Feira de Economia Popular Solidária 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1. Nome do Empreendimento por extenso.  ____________________________________________________ 

2. Nome fantasia ou sigla se tiver: ___________________________________________________________ 

3. Endereço Completo: ___________________________________________________________________ 

4. Contatos fixo/celular: (    )_____________________________   (    ) ____________________________________ 

5. E-mail: ____________________________________________________________________________ 

6. Ano que iniciou a atividade: __________ 

7. Participa do Fórum de Economia Popular Solidária do Vale do Mucuri?  Sim(    ) Desde que ano?_____   Não(    ) 

8. Forma de Organização: 

(    ) Grupo Informal     (    ) Associação   (     ) Cooperativa   (    ) Outros: __________________________________________ 

9. Qual o número de participantes do empreendimento:   Homens: _______    Mulheres:_______    Famílias:________ 
 

10. Entidades que prestam assessoria e/ou têm parceria com o empreendimento: (pode marcar mais de uma opção) 

(    )APJ     (    )SINDICATO     (    )FETAENG     (    )EMATER     (    )PRFEITURA     (    ) SEBRAE    (    )Outros 

Qual __________________________________________________________________________________________ 

11. Expositores 

Nome:  Nome:  

RG: RG: 

CPF: CPF: 

 

12. Principais atividades do Empreendimento:  (pode marcar mais de uma opção) 

(   ) Gêneros Alimentícios  (   ) Reciclagem   (   ) Artesanato 

(   ) Confecção (em geral)  (   ) Prestação de Serviços  (   ) Cultura e Lazer 

(   ) Agricultura Familiar  (   ) Higiene    Outros: __________________________________ 

 

14 13.Produto(s) que será(ão) exposto(s)/comercializado. 

 

 

 

 

______________________________________-MG, ______ de dezembro de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Responsável 



 

Disposições Gerais: 
 

1 - A feira acontecerá em área coberta e contará com 30 barracas com as seguintes 

características: 

- Espaço para exposição em arramado tamanho 0,8 x 2m; 

- Barramento em lona revestindo laterais e frente. 
 

2 – As barracas serão disponibilizadas da seguinte forma: 

2.1 - 2 para cada aldeia indígena inscrita; 

2.2 - 4 para as comunidades quilombolas; 

2.3 - 6 para Fronteira dos Vales; 

2.4 - 10 para outros expositores, tendo prioridade os que estejam organizados em 

cooperativas, associações, fóruns de Economia Popular Solidária ou outros coletivos 

mesmo que informal. 
 

Obs: Caso os contemplados nos itens de 2.1 a 2.3 não se escrevam para a feira, as vagas     

remanescente serão disponibilizadas ao que rege o item 2.4. 
 

3 – Os empreendimentos interessados deverão preencher as Fichas de Inscrição, digitalizar e 

enviar para o e-mail: inscricoesmucuriarte@gmail.com. 
 

4 – A lista com os empreendimentos selecionados será publicada no site oficial do evento 

www.mucuriarte.com no dia 13 de dezembro. 
 

5 – Para garantir a melhor amplitude da feira, serão levados em consideração aspectos de 

regionalização buscando garantir a participação do maior número possível de municípios da 

região, características dos produtos buscando maior diversidade, e respeito às comunidades 

tradicionais e questões de gênero. 
 

6 – Em princípio, cada barraca será utilizada por um empreendimento que terá direito a levar 

dois expositores com direito à alojamento e alimentação, porém, a depender do número de 

inscritos, as barracas poderão ser utilizadas por até dois empreendimentos, sendo nesse casso, 

um expositor por empreendimento. 
 

7 – O alojamento para os expositores será numa escola nas proximidades do evento, sendo 

necessário levar colchão, roupa de cama e de banho; 
 

8 – Será oferecido café da manhã, almoço e jantar para os expositores que estiverem nos 

alojamentos. 
 

9 – A Feira acontecerá entre os dias 18 e 21/07 no período das 14 às 22 horas, possibilitando 

que os expositores possam participar de outras atividades do festival como oficinas e 

espetáculos. 
 

10 – Será disponibilizado aos expositores, Diário de Vendas e ao final do evento formulário para 

avaliação. 
 

Maiores informações: 
Ângela Pego   33-98881-2330 Gustavo Carreiro 33-99903-4764 

Beatriz Dias 33-98712-4232 José Ferreira        33-98765-5300 

Beto de Castro 33-99932-0375 Junior  33-98826-3301 

Daniel Ramos 33-98816-1880 Wagner Xavier      33-98805-8099 

 

mailto:inscricoesmucuriarte@gmail.com
http://www.mucuriarte.com/

