
 
 

 

Comunicado de Missão Empresarial 
 

Nome da missão 

Missão empresarial a 56º edição da Feira Equipotel 

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

18 a 20 de setembro de 2018 

Objetivo(s) da missão 

 
A Missão empresarial a 56º edição da Feira Equipotel, de 18 a 20 de setembro de 2018, é 
destinada a empresários e/ou gestores de empreendimentos de hospedagem fora do lar (hotéis, 
motéis, pousadas, resorts, hostels, flats, acampamentos e outros estabelecimentos). 
 
Com uma ampla exposição setorizada, uma vasta oferta de experiências e uma extensa 
programação de conteúdo, a Equipotel se consolida como o destino certo para aqueles 
empreendedores que oferecem produtos e serviços relacionados a arte de receber bem. 
 

Local principal onde ocorrerá a missão 

São Paulo Expo 

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

 
A Equipotel é a principal feira voltada a equipagem de meios de hospedagem do Brasil e da 
América Latina e está, em 2018, realizando sua 56º edição. É um ambiente propício para os 
proprietários ou gestores de hotéis, motéis, pousadas, resorts, hostels, flats, acampamentos e 
outros estabelecimentos, que buscam soluções para gerir e equipar o seu negócio para acolher 
bem o seu cliente.  
 

Número de vagas A quem se destina 

10 (dez) vagas, limitado 01 (um) 
participante por CNPJ. 

Micro e Pequenas Empresas (MEI, ME e EPP) do segmento 
de hospedagem fora do lar (hotéis, motéis, pousadas, 
resorts, hostels, flats, acampamentos e entre outros) 

Data de saída Horário de saída Local de saída 

18/09/2018 Previsão: 10 horas 
Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, 

em Brasília/DF 

Data de chegada Horário de chegada Local de chegada 

20/09/2018 Previsão: 20 horas 
Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, 

em Brasília/DF 

Período de inscrições 

De 20 a 24 de agosto de 2018 

Data de divulgação do resultado da seleção 

 27 de agosto de 2018 

Período de contratação 

 De 28 de agosto a 03 de setembro de 2018 

 



 
 

 

Responsável(is) 
pela missão 

Fone(s) para 
informações 

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

Escritório Regional 
Nordeste do Sebrae 

Goiás 
Analistas: Cléber 

Chagas ou Thais Sales 
Barreto Toscano 

(62) 3481-9300 
(62) 9.8416-4595 
(62) 9.9214-0346 

regionalnordeste@sebraego.com.br 

Valor de investimento 

  
R$ 700,00 (setecentos reais) 
 
O valor poderá ser pago através de dinheiro, cartão de débito ou cartão de Crédito, este último 
parcelado em até 06 vezes sem juros. 
 

Informações sobre o pacote 

 
Estão inclusos na missão técnica: 

 Deslocamento aéreo para o trecho Brasília / São Paulo / Brasília; 

 Hospedagem em São Paulo, em quarto duplo, para o período de 18 a 20/09 (2 diárias); 

 Transfer privativo em São Paulo para os deslocamentos: Aeroporto / Hotel / São Paulo 
Expo / Hotel / Aeroporto; e 

 Inscrição na 56º edição da Feira Equipotel. 
 

Outras informações complementares 
 
1) Documentação a ser enviada por e-mail para formalizar a inscrição: 

a) Ficha de Inscrição, preenchida e assinada; 
b) Declaração de Faturamento Anual; 
c) Declaração de Participante; 
d) Termo de Compromisso, preenchido e assinado. 

 Modelo dos documentos citados nas alíneas a, b, c e d disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/sebraeaz/missoes-
empresariais,41dac284e4888510VgnVCM1000004c00210aRCRD 

e) Cópia dos documentos pessoais do participante: CPF e RG. 
 

2) O SEBRAE reserva-se no direito de cancelar e/ou alterar o pacote/programação da 
missão. Neste caso será inserida nova comunicação no site. 
 
3) Caso não sejam selecionados o número mínimo de 05 (cinco) participantes o SEBRAE reserva-
se o direito de cancelar a missão empresarial (Item 8.3 do Regulamento de Seleção para 
Participação em Missões Empresariais do SEBRAE Goiás). 
 

 
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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