
Missão Técnica GreenBuild 
Conference & Expo 2019

Atlanta, EUA - 18 a 24 de Novembro de 2019

O maior evento do mundo para o setor da construção Sustentável
Apoio:Consultoria e Operação: Consultoria Técnica:



Delegação brasileira para a GreenBuild Chicago 2018

A GreenBuild Conference & Expo é o maior evento do mundo dedicado ao tema
dos Green Buildings, reunindo anualmente milhares de expositores e dezenas de
milhares de visitantes. Em 2019, acontecerá em Atlanta, EUA, em novembro.

Atlanta, capital da Georgia, é um importante polo acadêmico e econômico do
sudeste dos EUA, sede de empresas globais como Coca-Cola e CNN e uma das
cidades líderes em Green Building no país, contando com grande número de
empreendimentos sustentáveis certificados LEED.

Como em edições anteriores, além da participação na GreenBuild 2019, a
agenda desta missão inclui visitas técnicas exclusivas a empreendimentos de
referência, inovadores e que promovam evoluções ao setor, bem como a
empresas seriamente comprometidas com a sustentabilidade das construções,
sempre com acompanhamento técnico de profissional especialista, o Prof. Arq.
Antonio Macedo Filho, da EcoBuilding Consultoria, desde o Brasil.

Os participantes da Missão contarão também com apoio e benefícios exclusivos
oferecidos pelo Consulado dos EUA no Brasil, que mais uma vez apoia a
iniciativa. Venha participar conosco de mais esta missão inspiradora, como só a
ArqTours faz.

Georgia World Convention Center



Programa Preliminar:

17/11 (domingo): Nas primeiras horas do domingo, embarque 
no Aeroporto Internacional de Guarulhos para Atlanta;
18/11 (segunda): Chegada em Atlanta, transfer para hotel, 
acomodação; Em horário oportuno, à tarde, saída para 
caminhada comentada de apresentação da cidade. 
19/11 (terça): Dia dedicado a visitas técnicas exclusivas.
Visitaremos alguns dos principais empreendimentos certificados 
LEED e empresas com forte atuação na área, com acompanhamento 
de profissional especialista.
20/11 (quarta): Dia dedicado à GreenBuild Conference & Expo. 
A inscrição que permitirá o acesso ao hall de exposições da feira é 
oferecida aos participantes da missão, com isenção da taxa de inscrição.
21/11 (quinta): Dia dedicado à GreenBuild Conference & Expo. No final da 
tarde, visita técnica, com saída a partir da feira.
22/11 (sexta): Dia dedicado a visitas técnicas exclusivas, com acompanhamento 
de profissional especialista.
23/11 (sábado): Dia livre para atividades pessoais ou participação nas programações 
de visitas oferecidas pelo evento;
24/11: Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e retorno a São Paulo. 
(Veja também: Extensão opcional WELL Experience NYC – 24 a 28/11)



O que está incluído:

06 noites no hotel Aloft Downtown ou similar com taxas, sem café;
Passagem aérea SP-Atlanta-SP, em classe econômica;                                                          
Traslados aeroporto/hotel/aeroporto;
Seguro viagem;
Visitas técnicas guiadas conforme roteiro;
Ingresso de entrada para a feira (Expo Pass) para os 2 dias;
Acompanhamento de arquiteto especialista para grupo mínimo de 20 
pessoas;
Acompanhamento de representante da Departamento de Comércio dos EUA 
para grupo mínimo de 20 pessoas;
Material de leitura exclusivo ArqTours;

O que não está incluído:

Café da manhã;
Taxas de embarque; 
Despesas pessoais;
Inscrições para as conferências da Greenbuild Conference & Expo;
Taxas e despesas para obtenção de documentação necessária e visto;
Tudo que não constar como incluído;

Valores por pessoa em dólares 
para pacote completo e grupo 
mínimo de 20 participantes:

Apto Duplo: 
US$ 2.870,00  

Apto Individual:
US$ 3.410,00      

(Valores para solicitação de 
reserva até 15 de Junho 2019 -

após esta data, estarão sujeitos a 
confirmação no ato da reserva)

Forma de Pagamento: 
A vista ou 40% de entrada e saldo 

em até 5x no cartão de crédito. 

Para solicitação de formulário de 
adesões e reserva de vagas: 

raquel@arqtours.com.br

Valores sujeitos a confirmação e disponibilidade no ato da reserva. 
Somente a confirmação da reserva com sinalização garante a tarifa. As vagas são limitadas. 

Garanta a sua tratando diretamente com a Arq. Raquel Palhares, da ArqTours.



Aos participantes da delegação para a GreenBuild Atlanta, é oferecida a 
possibilidade de participarem da 2ª edição de um programa de capacitação e 
atualização profissional de fato especial: II Missão Técnica WELL Experience Tour, 
que ocorrerá em Nova York.

Trata-se de uma oportunidade de conhecer e vivenciar o que está acontecendo de 
mais avançado no mundo, movimento que está sendo chamado de “Segunda 
onda da Sustentabilidade”, o movimento Wellness, com foco na aplicação da
certificação WELL Building Standard, que promove o bem-estar, o conforto e a 
saúde das pessoas nos ambientes construídos.

Arq. Raquel Palhares
raquel@arqtours.com.br
+55 11 99285 4554

ArqTours, by Raquel Palhares:

A ArqTours é uma agência 
especializada em planejamento 
de viagens especiais, 
profissionais, de negócios e 
missões técnicas para 
Arquitetura e Construção Civil, 
sempre com planejamento, 
acompanhamento e orientação 
adequados, para fazer de cada 
viagem uma experiência única, 
associando negócios, lazer e 
cultura na medida certa.

Consultoria e Operação:Extensão opcional:

mailto:raquel@arqtours.com.br

