
 
 

 

Comunicado de Missão Empresarial 
 

Nome da missão 

Missão Empresarial ao 2º Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio  

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

 15 a 19/10/2017 

Objetivo(s) da missão 

O objetivo é proporcionar ao grupo de mulheres do Sindicato Rural de Rio Verde-GO que atuam 
no agronegócio à participação no 2º Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio.  
Temos como objetivo:  
- Desenvolver a Liderança Feminina de maneira empreendedora e criativa no agronegócio;  
- Proporcionar atualização nos temas gestão da empresa rural, agricultura digital, tecnologia e 
genética, sucessão familiar e crédito rural;  
- Trocar experiências entre Lideranças femininas ligados aos diversos elos da cadeia produtiva do 
agronegócio;  
Participação das Mulheres do Sindicato Rural de Rio Verde-GO nas atividades a serem 
desenvolvidas:  

 Feira/Exposição  

 Workshops  
 Seminário  
 Cases de Sucesso  
 Mesa Redonda 

 Debates 

Informações sobre o(s) evento(s) ou local(is) que será(ão) visitados 
 
 O 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio valoriza a Liderança e Empreendedorismo 
Feminino. Novamente, será um encontro de mulheres empreendedoras com visão focada no dia a 
dia do Agronegócio. 
O evento é destinado à Agricultoras, pecuaristas, profissionais da indústria, executivas de 
corporações do setor, sucessoras, produtoras integradas e cooperadas e toda a cadeia do 
Agronegócio.  
A participação se dá, pois o Congresso vai reunir mulheres do setor de todo o país para troca de 
ideias e experiências, sempre com foco no papel da Mulher no Agronegócio Brasileiro e 
proporcionará 15 workshops práticos e painéis de debates serão conduzidos por acadêmicos e 
renomados profissionais do agronegócio. 

Número de vagas A quem se destina 
 

 20 Agricultoras e pecuaristas vinculadas ao Sindicato Rural de 
Rio Verde-GO e que fazem parte da tomada de decisão de 
seus negócios 

Data de saída Horário de saída Local de saída 

15/10/2017 19:00 Em frente a COMIGO Av. Presidente Vargas, 
1878 – Jardim Goiás, Rio Verde - GO, 75903-460 

Data de chegada Horário de chegada Local de chegada 

19/10/2017 07:00 Em frente a COMIGO Av. Presidente Vargas, 
1878 – Jardim Goiás, Rio Verde - GO, 75903-460 

Período de inscrições 

 18 a 30/09/2017 



 
 

 

Data de divulgação da seleção 

 02 a 04/10/2017 

Período de contratação 

 05 a 10/10/2017 

Responsável(is) 
pela missão 

Fone(s) para 
informações 

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

 Ana Karla de Oliveira  
Tassiany Costa 

Oliveira 

64 98145-9510 
64 3624-2753 

agri.anakarla@gmail.com 
Tassiany.oliveira@sebraego.com.br 

 

Valor de investimento 

 R$ 826,00 (Oitocentos e Vinte e Seis Reais) podendo ser variável conforme a negociação prévia 
das despesas da viagem, onde este valor pode ser pago no Escritório do SEBRAE da seguinte 
forma: À vista em cartão de crédito, débito, boleto (validado a inscrição após a compensação do 
boleto) ou dinheiro, ainda podendo ser parcelado em até 7 vezes sem juros nos cartões de crédito 
desde que a parcela mínima seja de pelo menos R$ 100,00 (Cem reais). 

Informações sobre o pacote 

 Será fornecido ao inscrito nesta missão: Hospedagem (quarto duplo – 2 participantes por quarto), 
ônibus de Rio Verde ao hotel em São Paulo-SP, do hotel ao evento, do evento ao hotel, do hotel 
ao evento, do evento à Rio Verde-GO, inscrição no evento. • Observação importante: Não está 
incluso frigobar no hotel e não será oferecido almoço ou jantar, apenas café contido na 
hospedagem (no hotel). 

Outras informações complementares 
Em casos de atrasos por parte do participante da missão, o mesmo arcará com despesas de taxi ou 
outros serviços de transportes, onde o ônibus terá horário de saída e de retorno do evento, caso 
alguém não esteja nos horários previamente marcados de saída no hotel e no evento, o ônibus 
não voltará para buscar as pessoas que perderem os horários. 

 
 

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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