
 
 

 

Comunicado de Missão Empresarial 
 

Nome da missão 

 Missão Empresarial SEBRAE GO para a 5º Encontro de Apicultores + 1º Seminário de Profissionais 
de Apicultura 2017 – Encontro de Negócios e Conhecimentos. 

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

 13/09/2017 a 17/09/2017 

Objetivo(s) da missão 

O objetivo é proporcionar aos empresários da Apicultura de Goiás a participação no “I Seminário 
Profissional de Apicultura e V Encontro de Apicultores PRODAPIS”.  

Temos como objetivos: 

a) Reunir os diversos elos da cadeia produtiva da Apicultura; 

b) Trocar experiências entre profissionais ligados aos diversos elos da cadeia produtiva da 

Apicultura; 

d) Proporcionar oportunidades de negócios para empresas e produtores envolvidos na 

atividade; 

 

Participação dos apicultores goianos nas atividades a serem desenvolvidas: 

I. Feira/Exposição 

II. Seminário 

III. Minicursos 

IV. Comercialização de equipamentos (com linhas de crédito específica para o evento) 

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

 Apresentação do Evento:  
 O Brasil está sofrendo com a turbulência política e econômica. No restante do mundo a 
situação não é diferente. Mas o que temos a ver com isso?  
 Nós somos responsáveis por manter o setor apícola ativo e competente, conseguindo 
produzir mais e com maior qualidade. 
 Através da aprendizagem de novas técnicas e renovação do conhecimento vamos 
aumentar a produtividade das nossas colmeias, fortalecer os enxames e nos preparar para os 
desafios de uma nova temporada, sendo mais competitivos e produtivos.  
 Nós acreditamos que juntos podemos ser mais fortes, por isso investimos na capacitação 
de nossos parceiros, criando oportunidades para que os apicultores tenham mais qualidade de 
vida e no seu trabalho.  
 Nosso incentivo é mostrar caminhos para que você possa crescer e nos ajudar a fazer da 
apicultura brasileira um modelo. Somente com a união de esforços é que poderemos mudar a 
nossa realidade. 
 
Realização do evento 
 

a) Dias 13/09 chegada à noite na cidade para hospedagem, 14/09 evento, 15/09 evento, 
16/09 visita aos pontos de comercialização apícola da região no período da manhã e tarde 



 
 

 

livre, 17/09 retorno no período da manhã para o aeroporto / Goiânia / Brasília. 
 

b) Atividades a serem desenvolvidas 
I. Feira/Exposição 
II. Seminário 
III. Minicursos 
Comercialização de equipamentos (com linhas de crédito específica para o evento) 

 

Número de vagas A quem se destina 

42 Produtores rurais, empresários apicultores, professores 
universitários, gestores públicos, empresários interessados 
na área apícula, investidores e técnicos e instrutores de 
Apicultura.   

Data de saída Horário de saída Local de saída 

13/09/2017 18h Brasília-DF e Goiânia-GO 

Data de chegada Horário de chegada Local de chegada 

17/09/2017 12h Brasília-DF e Goiânia-GO 

Período de inscrições 

 21 a 31 de agosto de 2017 

Data de divulgação da seleção 

01 a 03 de setembro de 2017 

Período de contratação 

03 a 05 de setembro de 2017 

Responsável(is) 
pela missão 

Fone(s) para 
informações 

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

Marcelo das Chagas 
Gonçalves  

Pedro Henrique Bufon 
Farber 

(61) 3601-5300 
0800-570-0800 

Marcelo.goncalves@sebraego.com.br 
pedro.farber@sebraego.com.br 

 

Valor de investimento 

 Até R$ 1.000,00 (Mil Reais) podendo ser variável conforme a negociação prévia das despesas da 
viagem, onde este valor pode ser pago da seguinte forma: A vista em cartão de crédito, débito, 
boleto (validado a inscrição após a compensação do boleto) ou dinheiro, ainda podendo ser 
parcelado em até 8 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 do hotel ao evento, inscrição no evento, passagem aérea.  

 Observação importante: 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. 
 
Endereço do evento: Auditório Hélio Reis  
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MAPA / CEPLAC  
Rod. Ilhéus/Itabuna km 22 
Ilhéus/BA 

 
 

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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