SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA
I - Identificação do requerente:
Colégio de Entidades Nacionais – CDEN.
II - Finalidade da viagem, indicando o evento ou a atividade, entidade promotora e o local
onde será cumprida sua programação:
Participar do XVII Seminário Nacional de Bombeiros – SENABOM e da FIPIE – Feira Internacional de
Prevenção de Incêndios e Emergências, nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017 em João Pessoa,
Paraíba.
III - Definição e clareza dos objetivos a serem alcançados, indicando como e onde serão
aplicados os conhecimentos adquiridos:
Trata-se do maior e mais conceituado evento de prevenção e combate a incêndio do País. Tem como
objetivo apresentar novas tecnologias do mercado, promover o intercâmbio comercial entre empresas estrangeiras e brasileiras, proporcionar a troca de experiências das operações dos bombeiros em
todo Brasil e, ainda, reunir profissionais da engenharia de segurança do trabalho ligados aos setores
de prevenção, combate a incêndio, resgate e emergência. O objetivo é o intercâmbio técnico e científico, trazendo conhecimento e aprimoramento aos profissionais participantes e, consequentemente,
ao Sistema Confea/Crea.
IV - exata correspondência entre os objetivos da missão, a formação e a habilitação
profissional do requerente:
O requerente é o Colégio de Entidades Nacionais - CDEN cujas temáticas de trabalho abrangem os
temas abordados pelo Congresso.
V - programação detalhada das atividades previstas:
Ainda não divulgada pela organização do evento.
VI - datas do início e do término do evento:
08 a 10 de novembro de 2017.
VII - custo da viagem, com especificação dos valores das passagens e das despesas:
a) Passagem aérea internacional São Paulo/João Pessoa/São Paulo
•

Individual: Aproximadamente R$ 850,00 (valor médio)

b) Diárias: (03 diárias + 01 AT + 1 AC)
•

Individual: R$ 580,00
R$ 600,00 x 4 + 01 AC = R$ 2.125,00

c) Inscrições:

R$ 100,00 por pessoa.

d) Total individual - estimado
•

R$ 3.075,00 (OBS: Trata-se de um valor aproximado.)

