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ANEXO I - FORMULÁRIO DE PROJETO
Identificação do projeto (Título):
66ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E
PRODUTOS DERIVADOS DE
ALAGOAS – EXPOAGRO 2016.
Identificação do Eixo:
RECONHECIMENTO
JUSTIÇA
X DESENVOLVIMENTO

Período de execução
01 de junho de 2016 a 30 de novembro de 2016
Início

20 de outubro de 2016

Término

30 de outubro de 2016

Valor total solicitado (R$) 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais)
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO
Nome da instituição:
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ALAGOAS - ACA
Dirigente:
DOMÍCIO JOSÉ GREGÓRIO ARRUDA SILVA
Endereço: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1295.
Bairro:
Cidade
Estado
CEP
PRADO
MACEIÓ
AL
57.010-001
Telefones: (82) 3346-1386 Fax:
Página na internet (home page)
Endereço eletrônico: acalagoas2007@hotmail.com
2. COORDENADORIA GERAL DA PROPOSTA
Nome completo do Coordenador:
DOMÍCIO JOSÉ GREGÓRIO ARRUDA SILVA
Titulação:
Área(s)
Diretor/Presidente
Telefone (fixo, celular e fax):
Endereço eletrônico:
(82) 3346 – 1386 / 9 9997 - 0088
domicioarrudasilva@gmail.com
Coordenador(a) de outro(s) projeto(s)?
( ) Sim. Indicar quais:
( x ) Não
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3. RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome completo:
DIRLENE DOS SANTOS SILVA
Telefone (fixo, celular e fax):
(82) 3346 – 1386 / 9 9977 - 8969

Endereço eletrônico:
dirlenezte@hotmail.com

Atividades sob a sua responsabilidade na execução do projeto:
 Elaboração do Projeto;
 Contratação dos Serviços;
 Organização do Evento;
 Prestação de Contas do Projeto.

4. DADOS DO PROJETO
Resumo do projeto:
O presente Evento, realizado a 65 anos pela Associação dos Criadores de Alagoas e parceiros, é de
suma importância para o agronegócio Alagoano, como a maior exposição agropecuária do Estado de
Alagoas e umas das principais do Nordeste. Sabendo da grande atuação do SEAGRI/AL, neste setor
diante de diversos projetos na área, destacando-se os relacionados à ovinocaprinocultura, a pecuária
de leite, a pecuária de corte, equinocultura, acreditamos que o apoio desta instituição ao evento irá
contribuir para ampliar o acesso aos serviços prestados no setor, alinhados com os objetivos de
diversos parceiros para consolidar o crescimento do agronegócio alagoano.
Objetivos gerais e específicos do projeto:
Geral:
A EXPOAGRO é a maior exposição agropecuária de Alagoas e tem como objetivo, ao longo
dos anos, alcançar vários recordes, como os de: Visitação (estimada em 100.000 pessoas para 2016),
rodadas de negócios, Geração de emprego e renda; Apresentação de novos produtos no mercado do
Agronegócio; Premiação nos Julgamentos comparativos, Formação de opinião, promove o acesso dos
pequenos negócios as novas tecnologias e conhecimentos, em especial no que se refere a gestão
empresarial, empreendedorismo e mercado, fazendo uso da linguagem adequada ao público alvo.
Específicos:
O evento tem como objetivo principal a participação de criadores de vários municípios das
diferentes regiões de nosso Estado e de Criadores de vários Estados da Federação. Serão gerados
cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos divididos nas diversas áreas durante todo evento entre
Tratadores de animais, Veterinários, Zootecnistas, Seguranças, Repórteres, Fotógrafos, Montadores,
Limpeza, Serviços Gerais, Pedreiros, Carpinteiros, Vendedores, etc.
Justificativa do projeto:
O projeto contribuirá para o evento, criando e divulgando um ambiente favorável ao desenvolvimento
de novos negócios para os produtores rurais do Estado de Alagoas. A geração de negócios se dará
através da comercialização de produtos, divulgação de produtos, o estímulo ao networking, a
construção e divulgação de iniciativas inovadoras para às micros empresas, empresas de pequeno
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porte e/ou produtores rurais; Capacitação e desenvolvimento de empresas micro e pequeno porte:
Com a parceria que temos para realização do evento, serão feitas articulações para melhorias de
Micro empresas, com cursos de capacitação.
Abrangência territorial e público alvo:
Considerada uma das principais exposições do Nordeste, atualmente contamos com participações de
vários Estados da Federação, incluindo os principais do Nordeste.
Técnicos e Profissionais das Ciências Agrárias; Criadores e Expositores de Animais; Micro e
Pequenas Empresas; Estudantes das Ciências Agrárias e áreas afins; Segmentos do Agronegócio;
Associações e Cooperativas e público em geral. Esperamos atender nesta edição um percentual de
70% de pequenas empresas.
Caracterização do público alvo:
O Público é muito variado, temos empresários, microempresários, pequenas empresas, produtores
rurais, pequenos produtores, estudantes, técnicos das ciências agrárias, laticínios, pecuárias,
artesanatos e visitantes em geral.
Procedimentos de acompanhamento:
Serão entregues relatórios descritivos e fotográficos do evento, assim como lista de presenças dos
participantes dos cursos, palestras e mini cursos, dos vários temas abordados durante a EXPOAGRO
2016.
Metodologia e abordagem:
O presente projeto tem início no mês de junho, com limpeza do Parque de Exposições, reparos das
estruturas, contatos com expositores, através de e-mails, envio de ofícios, contratação de mão de
obras, solicitação de orçamentos, convites para entidades, envio de solicitações de patrocínios,
elaboração e confecção de peças gráficas.
Indicar as parcerias institucionais: Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de Alagoas,
Federação de Agricultura e Pecuária de Alagoas, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Banco do
Brasil S/A e Banco do Nordeste do Brasil.
5. EQUIPE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DO PROJETO
Nome: Dirlene dos Santos Silva
Organização da Sociedade Civil: Associação de Classe
Categoria profissional/Área de formação: Zootecnista
Função no projeto: Elaboração e Execução
E-mail: dirlenezte@hotmail.com / acalagoas2007@hotmail.com
Telefone: (82) 3346 – 1386 / 9 9977 - 8969
Contamos com equipe de técnicos em serviços gerais, Veterinários, Zootecnistas, eletricistas,
contador, jornalistas entre outros profissionais necessários para o andamento e execução do
projeto.

Domício José Gregório Arruda Silva
Diretor Presidente

