
 
 

 

Comunicado de Missão Empresarial 
 

Nome da missão 

Missão Empresarial Regional Sudoeste à Superagos 
 

Período de duração da missão (datas de início e término) 

 26 a 28 de setembro de 2017 
 

Objetivo(s) da missão 

 O objetivo é proporcionar aos empresários do varejo da Região Sudoeste de Goiás a 
participação na “SUPERAGOS 2017”.  
Temos como objetivos: 
a) Reunir os diversos empreendedores dos setores de supermercados e panificadoras da 
região sudoeste; 
b) Trocar experiências entre profissionais ligados aos setores de supermercados e 
panificadoras da região sudoeste; 
d) Proporcionar oportunidades de negócios para empresas envolvidas no setor; 
 

Informações sobre o(s) evento(s) ou local(is) que será(ão) visitados 

Um evento completo, que reúne importantes segmentos da economia goiana e brasileira. Essa é a 
SuperAgos 2017 - 16ª Convenção e Feira de Negócios para Supermercados e Panificadoras. 
Promovida anualmente pela Associação Goiana de Supermercados (Agos), a SuperAgos traz as 
últimas tendências e novidades do setor de autosserviço onde, cada vez mais, varejistas e 
fornecedores se atualizam e realizam importantes relações comerciais. É a união entre negócios, 
relacionamentos e conhecimento na busca do crescimento. 

 

Participação dos empresários goianos nas atividades a serem desenvolvidas: 

I. Feira/Exposição 

II. Seminário 

III. Minicursos 

IV. Palestras 

V. Encontro de negócios com fornecedores 
 

Número de vagas 
 

A quem se destina 
 

 40 vagas Empreendedores dos setores de supermercados e 
panificadoras da região sudoeste do Estado de Goiás 

Data de saída Horário de saída Local de saída 

26-09 11h ACIM – Associação Comercial e Industrial de 
Mineiros ( 8ª Avenida, 67 - Setor Central) 

Data de chegada Horário de chegada Local de chegada 

Retorno 28-09 A definir ACIM – Associação Comercial e Industrial de 
Mineiros ( 8ª Avenida, 67 - Setor Central) 

Período de inscrições 

 18/09 a 22/09/2017 



 
 

 

Data de divulgação da seleção 

 22/09/2017 

Período de contratação 

 22 a 25/09/2017 

Responsável(is) 
pela missão 

Fone(s) para 
informações 

E-mail(s) para inscrições e envio da 
documentação 

 Flávio Vilhalba 64 3606-1800 regionalsudoeste@sebraego.com.br 

Valor de investimento 

R$ 160,00 

Informações sobre o pacote 

Transporte (Mineiros x Jataí x Goiânia) 
Transfer (hotel x local do evento) 
Hospedagem (apartamento duplo) 

Outras informações complementares 
 

 
 

Para saber como participar das missões empresariais do Sebrae Goiás, acesse no link 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/sebraeaz/missoes-

empresariais,41dac284e4888510VgnVCM1000004c00210aRCRD, em “Como participar”, o 
item “Regulamento para seleção e participação”. 
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