
Uso Interno

WTM-LATIN 
AMÉRICA

SÃO PAULO - SP

VAGAS: 15
Inscrições: 18/03 à 23/03
Resultado da seleção: 24/04



Uso Interno

Período da viagem

ATRATIVOS inclusos

✓Passagem aérea de Goiânia-GO / São Paulo –SP/ Goiânia-GO (incluso apenas 
bagagem de mão com até 10kg);

✓Hospedagem em hotel 3 estrelas ou superior (quarto duplo);

✓Seguro Viagem

✓Transporte (Transfer) Aeroporto /Hotel/Feira/Hotel/Aeroporto

✓Consultoria  Orientativa para o grupo > 31/03 -19h (Online)

✓Encontro para compartilhamento de boas práticas >13/04 -19h (Online)

O que não está incluso:
✓ Alimentação e quaisquer outras despesas não indicadas acima
✓ Ingressos para feira:
Realize o credenciamento antecipado pelo link:
(https://www.wtm.com/latin-america/pt-br.html

Partida:
05/04/2022
Chegada:

08/04/2022

PÚBLICO ALVO
Micro e Pequenas empresas de Industria, comércio ou 

serviço do segmento  de construção civil e arquitetura 

https://eas21.eventadv.com/wtmlatam/reg-contact.aspx?language=POR&eventEditionId=eve-ce002597-b93c-4a7b-b4c9-81a2ba742443&locale=en-GB&interfaceLocale=pt-BR&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkRDQ0U3MDE0M0U2NkY0MzAwQzA5RTg1NTA2M0MyRUQ4NEQ2QzE1REYiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJ4NXQiOiIzTTV3RkQ1bTlEQU1DZWhWQmp3dTJFMXNGZDgifQ.eyJuYmYiOjE2Mzk1ODYyMTQsImV4cCI6MTY1NDU4NjIxNCwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9hdXRoLnJlZWRleHBvLmNvbS9zZWN1cmUiLCJhdWQiOlsiaHR0cHM6Ly9hdXRoLnJlZWRleHBvLmNvbS9zZWN1cmUvcmVzb3VyY2VzIiwidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YXBpOndhdGNoYm94Il0sImNsaWVudF9pZCI6IjVmZGY2NGI4NDI3NzQ4Mzg5NzZhNTNmNzBhYjYxY2M3Iiwic3ViIjoiMmQ0OGNhNjRlYzE3NGM4OGEyNGY5NjEwM2ZhMGUwMDIiLCJhdXRoX3RpbWUiOjE2Mzk1ODYyMTQsImlkcCI6ImxvY2FsIiwicm9sZSI6ImFub255bW91cyIsInNjb3BlIjpbInVybjpyeDpkaWdpdGFsOmFjdGlvbjp3cml0ZSJdLCJhbXIiOlsicGFzc3dvcmQiXX0.dQQOzC-N27K3Lwm7kOBsJHxEYcUm6VCIE7VFlPO5gU1Km2vdSexkiZz3h_f1Eh6NuXaKlf1cATX-Y7LbASU_9SN79BTkBIyb89-xDROkvgEMHjWInVGI8Lgl_w4TvjVhuSEIuM3KF-0ikZNz76VlSAGH1SRFXfvXeYXSJ0lkmzbpK49iQ78axfQpJYqLZyEZCQrTutJFEr-Sda0Kt4yKIFX9sCGu3dFBSbL04TvjGWVJ2GN1vdqCIOPHgjjnPshkj7QipB8_iTpOtv-zD_Lz7n-ugpxctlfklQYK_xbDK7UrhlLpar1j1uk2LerSS65mIzJ5AL1yvqYFQ0Nlza3hVQ&utm_campaign=direct_traffic&utm_medium=direct&utm_source=none&utm_campaign=organic_traffic&utm_medium=organic&utm_source=google
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CRONOGRAMA 
DE TRABALHO:

DATA HORÁRIO LOCAL

05/04 (Manhã) Aeroporto GYN ou BSB > São Paulo-SP

05/04 (Tarde/Noite) Visita à Feira WTM – LATIN AMÉRICA

06/04 (Manhã/Tarde) Visita à Feira WTM – LATIN AMÉRICA

07/04 (Manhã/Tarde) Visita à Feira WTM – LATIN AMÉRICA

08/04 (Manhã) Checkout no Hotel  > Aeroporto GYN ou BSB 

* Programação sujeita a alterações sem aviso prévio 



Uso Interno

Valor do 
investimento

Saída de GYN ou BSB De R$3.000,00
✓Por R$1.500,00 por empresário

Forma de pagamento
✓ A vista em dinheiro, PIX ou cartão;
✓ Parcelado em até 10 vezes via cartão de crédito [valor 

mínimo da parcela deve ser R$ 50,00 (cinquenta reais)].

Para facilitar aos pequenos negócios goianos o acesso à novos mercados, o Sebrae Goiás subsídia até

50% das despesas inclusas em suas missões empresariais.
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Critérios de seleção e classificação
✓ Se enquadrar no público alvo da Missão;
✓ Estar adimplente com o Sebrae Goiás;
✓ Preencher a Ficha de Inscrição;
✓ Enviar todos os documentos solicitados na Ficha de Inscrição, sendo:

✓ Cartão de CNPJ/MEI/IE/PAB-ARTESÃO; 
✓ Comprovante de endereço da empresa ;
✓ Cópia do contrato social com última alteração (se houver);
✓ Cópia dos documentos do REPRESENTANTE LEGAL da empresa (RG/CPF/CNH/ ou carteira profissional);
✓ Cópia dos documentos do PARTICIPANTE DA MISSÃO (RG/CPF/CNH/ ou carteira profissional);
✓ Comprovante de vínculo do participante da missão com a empresa;
✓ Comprovante vacinal da Covid - PARTICIPANTE DA MISSÃO
✓ Para o ingresso ao evento, é obrigatória a apresentação do Passaporte da Vacina (ou registro físico) com a comprovação das 

duas doses da vacina (ou dose única, quando for o caso), nos termos dos Decretos Municipais 60.681 de 27.10.21 e 60.488 de 
27.08.21.

Os candidatos que não se enquadrarem nos critérios acima NÃO terão sua participação aprovada.

https://vitrine.sebraego.com.br/inscricaomissoes/
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Regras Gerais WTM – LATIN AMÉRICA

▪ A idade mínima para entrada é de 16 anos;
▪ Obrigatória a apresentação de DOCUMENTO COM FOTO para entrar no evento;
▪ A WTM Latin América não terá credenciamento no local, portanto garanta sua

inscrição online e imprima sua credencial antes de ir ao evento
▪ A organizadora do evento tem DIREITOS EXCLUSIVOS DE USO DE IMAGEM

(fotografias e filmagens) de pessoas, estandes e produtos, para divulgação do setor e
do evento, em qualquer momento. Fotos e/ou filmagens de estandes e/ou produtos
só podem ser feitas com expressa autorização do expositor.

▪ Será obrigatória a apresentação de comprovante vacinal de ao menos duas doses (ou 
uma no caso da Janssen) contra a COVID-19 para acesso ao evento, através de 
comprovante físico, ou pelas plataformas Vacivida, ConecteSUS e e-saúde. Exames 
de detecção da COVID-19, como PCR, antígeno, entre outros não serão aceitos para 
acesso.



Uso Interno

MAIS SOBRE A WTM –
LATIN AMÉRICA?

ACESSE:
https://www.wtm.com/latin-america/pt-br.html

CONTATO – INFORMAÇÕES
 WhatsApp: 62 98596-4596

 E-mail: mercado@sebraego.com.br

 Retornar para a página Missões Empresariais

mailto:mercado@sebraego.com.br
https://vitrine.sebraego.com.br/missoesempresariais/

