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O INFORMATIVO ZPE é uma iniciativa de comunicação elaborada pela Secretaria 

Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação 

(SE/CZPE) para divulgação periódica de matérias jornalísticas, eventos, capacitações 

e outras ações relativas ao regime brasileiro das Zonas de Processamento de 

Exportação (ZPE). Seu objetivo é o de disseminar informações pertinentes ao regime 

a proponentes, empresas administradoras, órgãos de governo e demais interessados 

no processo de implantação das ZPE no País. Para sugestões ou cancelamento do 

recebimento deste Informativo, envie mensagem para informativo.zpe@mdic.gov.br. 
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ZPE do Ceará fecha 2017 com saldo de R$ 10,8 milhões 

A Zona de Processamento de Exportações do Ceará fechou 2017 com um saldo de R$ 

10,8 milhões. O valor representa mais do dobro do que foi alcançado em 2016 (R$ 5 

milhões). Esse bom resultado já era esperado e deve ser aprovado pela assembleia 

geral da empresa no próximo dia 23. A saúde financeira da estatal é comemorada pelos 

seus gestores. Há um entendimento dentro do governo de que essa é quase uma pré-

condição para que o projeto de expansão da área possa ser tocado com autonomia, 

sem depender de aportes de recursos do setor público. “A ZPE está bem, mas somos 

humildes. Temos uma boa política de aplicação de recursos, de gastar menos e 

receber mais. Não podemos avançar sem ter uma empresa equilibrada”, afirma Mário 

Lima Júnior, presidente da ZPE, em entrevista à coluna. 

Leia mais em: https://www.opovo.com.br/jornal/colunas/neilafontenele/2018/04/zpe-

fecha-2017-com-saldo-de-r-10-8-milhoes.html  
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CSP completa 10 anos de concepção 
 

A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), primeira usina integrada do Nordeste, 

completou, no dia 16/04, 10 anos de sua concepção. Hoje, após quase dois anos de 

operação, a empresa exporta placas de aço para mais de 20 países, de quatro 

continentes, sendo responsável por metade das exportações do Ceará. Em 2017, as 

exportações do Estado cresceram 62,5%, em relação a 2016, como resultado da 

operação da siderúrgica. Desde o início das operações, a companhia produziu mais de 

3,6 milhões de toneladas de placas de aço. Apenas no primeiro trimestre deste ano, 

foram produzidas 693,4 mil toneladas, o que representa 29.304 unidades de placas. 

Nesse mesmo período, foram exportadas 710.447 mil toneladas pelo Porto do Pecém. 

Se considerado todos os empregos diretos, terceirizados e indiretos, a CSP é 

responsável por gerar aproximadamente 20 mil postos de trabalho. Com as 

exportações de placas de aço, a Companhia Administradora da Zona de 

Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) bateu recorde de movimentação 

no segundo semestre do ano passado, com a marca de 5,9 milhões de toneladas de 

carga solta e a granel movimentadas na sua Área de Despacho Aduaneiro (ADA). O 

Porto do Pecém também atingiu nova marca histórica, apresentando um crescimento 

de 19% em 2017. 

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/siderurgica-completa-

10-anos-de-concepcao-1.1924463  

 

 

Granistone assina termo para atuar na ZPE cearense 

O grupo cearense Granistone, do setor de mineração, assinou na última semana um 

termo de compromisso para instalar uma unidade de beneficiamento de granito dentro 

da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará. A nova empresa, Porta 

Nova Granitos, será a segunda do setor de rochas ornamentais a formalizar o pedido 

de instalação na área. Segundo o presidente da ZPE Ceará, Mário Lima Júnior, o 

empreendimento está orçado em R$ 32 milhões e deve ser construído em três etapas 

ao longo de três anos. O investimento na primeira será de aproximadamente R$ 12 

milhões. "A Granistone é um grupo tradicional aqui do Ceará, que explora jazidas no 

Estado, na Paraíba e em Minas Gerais. E agora eles vão agregar valor ao granito deles 

aqui na ZPE, fazendo a laminação de granitos exóticos com grande valor no mercado 

internacional", afirmou o presidente da ZPE. Segundo informou Mário Lima, a 

expectativa é de que o terreno seja liberado nos próximos 20 dias, juntamente com o 

terreno para a instalação da Montiel Granitos, do grupo cearense Imarf. Cada empresa 

terá uma área de 4 hectares. 
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Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/granistone-assina-

termo-para-atuar-na-zpe-cearense-1.1928323  

 

 
 

ZPE Pecém: cessão de área para empresas de granito sai em 

até 20 dias 

Em tramitação na Assembleia Legislativa (AL-CE), o pedido de autorização para 

transferência de 150 hectares de terrenos do Estado para a instalação de empresas 

de granito, na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-CE), no setor II 

Sul, em Caucaia, deve ser acatado em até 20 dias. É o que projeta o presidente da 

ZPE-CE, Mário Lima Júnior. "Acreditamos que essa tramitação é rápida e, com pelo 

menos 20 dias, duas empresas de granito já recebem nosso contrato. Acho que até 

fim do mês de abril elas poderão receber os terrenos que estão arrendando", diz, 

referindo-se à Porta Nova Granitos e à Montiel Granitos, empresas pertencentes, 

respectivamente, aos grupos cearenses Granistone e Imarf. A Montiel Stone 

Processing Ltda., por sua vez, foi a primeira empresa do setor apontada para se instalar 

na ZPE. Seu foco será o mercado externo, especialmente o norte-americano. 

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/cessao-de-area-para-

empresas-de-granito-sai-em-ate-20-dias-1.1925461  

 

 
 

Conselho prorroga prazo para constituição da empresa 

administradora da ZPE do Açú 

O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), presidido 

pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), aprovou a 

prorrogação do prazo para a constituição da empresa administradora da ZPE de Açú 

(RJ). A decisão foi tomada nesta segunda durante a 23ª reunião do CZPE, conduzida 

pela Secretaria-Executiva do MDIC, Yana Dumaresq. A administração será concedida 

à iniciativa privada por meio de licitação. Caberá ao vencedor a implantação do 

empreendimento, orçado em aproximadamente R$ 40,6 milhões para a primeira etapa. 

Além disso, a expectativa é que a instalação da indústria âncora deve gerar, somente 

em gastos com instalação, cerca de R$ 31 milhões em compras. A Zona de 

Processamento de Exportação do Açu foi autorizada pelo presidente Michel Temer em 

dezembro do ano passado. Proposta pelo governo do Rio de Janeiro, a ZPE fluminense 

ocupará uma área de 182,2 hectares no município de São João da Barra, no norte do 

estado. 
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Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3235-conselho-prorroga-

prazo-para-constituicao-da-empresa-administradora-da-zpe-do-acu  

 

 

Pecuaristas e produtores agrícolas de Uberaba conhecem os 

benefícios do regime brasileiro de ZPE 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e a Prefeitura Municipal 

de Uberaba realizaram no dia 27/04, em Uberaba (MG), o seminário “ZPE de Uberaba: 

novas oportunidades de investimentos e exportação para o Triângulo Mineiro” em 

Uberaba (Minas Gerais). O evento foi coordenado pela Secretaria-Executiva 

do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (SE/CZPE), 

presidido pelo MDIC, e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da 

cidade. Com uma área total de 268,05 hectares, a Zona de Processamento de 

Exportação de Uberaba foi criada em junho de 2012 e tem como proponente a 

Prefeitura Municipal. Atualmente, encontra-se em processo de estruturação e atração 

de investimentos produtivos. Durante o evento foram apresentados aos pecuaristas e 

produtores agrícolas locais os benefícios do regime brasileiro de ZPE e a Zona de 

Processamento uberabense como oportunidades para novos negócios agroindustriais. 

Também foram abordadas as ações do governo estadual para atrair investimento e 

apoiar às exportações e o perfil econômico do município e do Triângulo Mineiro. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3250-pecuaristas-e-

produtores-agricolas-de-uberaba-conhecem-os-beneficios-do-regime-brasileiro-de-

zpe  

 

 

Uberaba lança Zona de Processamento de Exportação 

Ocorreu no dia 26/04 o lançamento da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) 

localizada em Uberaba, Minas Gerais, com a presença de cerca de oitenta empresários 

e autoridades. Esta é a primeira ZPE do estado, que busca atrair investimentos de 

empresas brasileiras e estrangeiras interessadas na exportação dos mais variados 

produtos, como do agronegócio, farmacêuticos, inseticidas e calçados. O município 

está disponibilizando 260 hectares para a instalação das indústrias que finalizarão os 

produtos na região, e com isso terão incentivos fiscais, drawback (isenção de impostos 

na importação de insumos) e outros benefícios. Segundo Glauber Faquineli, diretor 

executivo da ZPE, uma Zona de Processamento de Exportação nada mais é que uma 

zona franca, um distrito industrial com incentivos fiscais. “Tivemos um amadurecimento 

importante das ZPEs do Brasil nos últimos anos e queremos desmistificar o que é a 

zona, e atrair indústrias nacionais e investidores estrangeiros”, disse Faquineli. Ele 

contou que está conversando com algumas empresas do setor farmacêutico, de 

inseticidas e calçados. 
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Leia mais em: https://anba.com.br/zona-de-processamento-de-exportacao-lancada-

hoje-em-uberaba/  

 

 

Para Secretária-Executiva de ZPEs, crise pode ter emperrado 

projeto de Uberaba 

Crise econômica do Brasil pode ter sido um dos fatores que emperraram consolidação 

da ZPE (Zona de Processamento de Exportação) em Uberaba. A avaliação é da 

Secretária-Executiva do Conselho Nacional de ZPEs, Thaise Pereira Dutra, que visitou 

Uberaba para participar de seminário sobre as oportunidades de negócios na região 

do Triângulo Mineiro. A Sra. Dutra pondera que uma conjuntura de fatores pode ter 

interferido na consolidação do projeto, mas ressalta que a turbulência político-

econômica que o país atravessou nos últimos anos desanimou os investidores. “A 

iniciativa privada é que gira a roda da economia. O governo tem que regulamentar e 

fomentar, mas quem produz é a iniciativa privada [...] Com o momento econômico que 

o país passou, os investidores ficaram meio acanhados”, salienta. No entanto, a 

secretária-executiva do conselho adianta que a determinação do governo federal agora 

é dar suporte para a prospecção de investimentos para viabilizar as Zonas de 

Processamento de Exportação. “Estamos com foco nos investidores estrangeiros 

porque eles entendem como funciona o regime de ZPE. Estamos buscando fazer a 

identificação das áreas que esses estrangeiros têm interesse e associando a produção 

já existente na localidade com a necessidade dos investidores para unir as pontas”, 

conta. 

Leia mais em: http://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POLITICA,157771  

 

 

Paulo Piau recebe em Uberaba o Diretor-Geral da Câmara de 

Comércio Árabe-Brasileira 

O prefeito Paulo Piau recebeu no dia 26/04, em seu gabinete, o Diretor-Geral da 

Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Michel Abdo Alaby. Ele participou do seminário 

“ZPE: Novas Oportunidades de Investimentos e Exportação para o Triângulo Mineiro”, 

que aconteceu das 8h30 às 12h30 no Hotel Golden Park. O encontro também teve a 

presença do diretor executivo da ZPE Uberaba, Glauber Faquineli Fernandes. Na 

oportunidade, Michel Abdo Alaby conheceu mais detalhes sobre projetos como a 

Intervales e da ZPE de Uberaba, além de outras potencialidades e vocações 

econômicas de Uberaba que são oportunidades de negócios e investimentos. O diretor 

geral da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira falou sobre os interesses árabes e 

pontuou positivamente sobre os potenciais uberabenses. Paulo Piau explica que 

Uberaba tem importantes oportunidades de fomento econômico através da ZPE, que 

é a única no estado. “Estamos com a ZPE burocraticamente toda pronta, e agora 
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estamos na busca pelos investidores. Nossa vocação evidentemente é o agronegócio, 

mas temos outras vertentes de produção que exportam para vários países. O Brasil só 

tem uma ZPE começando a funcionar no Ceará, e 23 iniciativas, então é um caminho 

que devemos explorar”. 

Leia mais em: http://www.folhauberaba.com.br/noticias/paulo-piau-recebe-em-

uberaba-o-diretor-geral-da-camara-de-comercio-arabebrasileira 

 

 

ZPEs estão na mira de japoneses e árabes 

Um dos focos do governo federal tem sido atrair recursos estrangeiros para as Zonas 

de Processamento de Exportação (ZPEs) nacionais e as conversas que mais 

avançaram no último ano foram com empresas do Japão e dos países árabes. É o que 

conta a secretária-executiva do Conselho Nacional das ZPEs (CZPE) do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), Thaise Dutra. Além disso, a 

representante afirma que, diante da restrição orçamentária do setor público, prefeituras 

e estados estudam conceder ou transferir a administração dessas áreas industriais 

para a iniciativa privada. Em âmbito estadual, essa discussão está ocorrendo nos 

governos do estado do Rio de Janeiro, com a ZPE de Porto do Açu, e do Acre, com a 

área industrial em Senador Guiomard. Na esfera municipal, há debates na prefeitura 

de Boa Vista, em Roraima, a respeito da ZPE que leva o mesmo nome da cidade, e 

em Fernandópolis, em São Paulo. O estado do Rio Grande Norte e a prefeitura de 

Macaíba também avaliam a transferência da ZPE de Macaíba ao setor privado. Uma 

área de 100 a 150 hectares de uma zona de processamento exige investimento de R$ 

50 milhões. 

Leia mais em: https://www.dci.com.br/servicos/zpes-est-o-na-mira-de-japoneses-e-

arabes-1.702225  

 

 

Em visita a Cuiabá, cônsul do Japão deseja estreitar relação 

com MT 

O secretário-chefe da Casa Civil Júlio Modesto recebeu o Cônsul Geral do Japão em 

São Paulo Yasushi Noguchi no dia 13/04. Em pauta, as oportunidades de negócio em 

Mato Grosso e os 110 anos de imigração japonesa no Brasil. Durante a reunião, o 

cônsul afirmou que o Japão tem interesse em aumentar o intercâmbio comercial com 

Mato Grosso. “Vim saudar as autoridades de Mato Grosso, destacar a presença da 

comunidade Nikkei, e expressar meu sincero agradecimento a Mato Grosso por 

acolher a população japonesa”, afirmou Yasushi Noguchi. “Temos ideias de trabalho 

que continuaremos a desenvolver em contato com o Estado. Queremos investir nos 

pontos fortes, nos impressiona, por exemplo, o crescimento da produção agrícola, 

apesar da crise”, completa. O cônsul ainda convidou o governador Pedro Taques para 
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um encontro com investidores japoneses que ocorre periodicamente em São Paulo. O 

secretário Júlio Modesto disse que a ideia do Governo do Estado é avançar na 

interlocução com os possíveis países investidores. E citou o exemplo do Mato Grosso 

Investment Fórum, realizado pelo Desenvolve MT na China ano passado, que 

apresentou potencialidades de comércio e negócio com o Estado a líderes 

empresariais chineses.   

Leia mais em: http://www.mt.gov.br/-/9597953-em-visita-a-cuiaba-consul-do-japao-

deseja-estreitar-de-relacao-com-mt  

 

 

Governador Daniel Pereira discute resoluções de entraves 

para a criação da ZPE em Porto Velho 

A implantação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), no município de Porto 

Velho, foi a pauta da reunião entre o governador Daniel Pereira, a secretaria executiva 

do Conselho Nacional das ZPEs, Thaise Dutra, os senadores Raupp e Gurgacz, o 

presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALE/RO), Maurão de Carvalho, os 

deputados federais Marinha Raupp e Lindomar Garçon, na sexta-feira (13), no 

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O governador Daniel 

Pereira destacou como positiva a agenda. Segundo ele, além do interesse do estado, 

é claro a motivação da secretaria nesse processo. “Temos alguns obstáculos para 

serem resolvidos. Eu fico feliz, porque acredito muito na ZPE, tanto é que, quando 

assumi o governo interinamente, pedi a prorrogação do prazo. Acredito que vai dar 

certo”, enfatizou. 

Leia mais em: http://www.rondonia.ro.gov.br/governador-daniel-pereira-discute-

resolucoes-de-entraves-para-a-criacao-da-zpe-em-porto-velho/ 

 

 

Estudo mostra oportunidades para empresas brasileiras de 

moda praia na Austrália 

País-continente cercado de água por todos os lados, a Austrália importou US$ 91 

milhões em trajes de banho – biquínis, maiôs, calções, bermudas e cangas – em 2016. 

Desse valor, 83% foram importados da China, o grande parceiro australiano quando 

se trata de moda praia. O fluxo comercial com o Brasil é pequeno no setor. Do país da 

Garota de Ipanema, a terra dos cangurus importou meros 0,05% no período – US$ 47 

mil –, quase nada perto de um mercado, o de moda praia, que movimentou US$ 621,1 

milhões em 2016 e que prevê um crescimento anual de 0,7% entre 2017 e 2020. Esses 

dados estão no Estudo de Mercado de Moda Praia – Austrália, liderado pela Apex-

Brasil, com colaboração da Embaixada do Brasil na Austrália, da Associação Brasileira 

de Estilistas (Abest) e da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 
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(Abit); e coordenação da Euromonitor, empresa de inteligência de negócios e análise 

estratégica sobre o mercado de bens de consumo e serviços. “O mercado australiano 

de moda praia é maduro, tem quem compre os produtos, especialmente em lojas 

físicas de varejo, e há muitas oportunidades para as empresas brasileiras nesse 

segmento”, aposta o analista de Gestão e Negócios da Apex-Brasil Guilherme Nacif. 

Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/blog/post/becreative-olha-que-coisa-

mais-linda-mais-cheia-de-graca 

 

 

Apex-Brasil apresenta estudo sobre bebidas não alcoólicas na 

Austrália 

O estudo de mercado “Bebidas não alcoólicas na Austrália”, desenvolvido pela Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e elaborado pela 

empresa de consultoria Euromonitor International, aponta oportunidades para bebidas 

não alcoólicas artesanais e água de coco, apesar de haver perspectiva de crescimento 

reduzido. O consumo per capita do segmento é alto na Austrália, com uma taxa de 

previsão de crescimento anual de 2,4% entre 2017 e 2020. A maior parte dos produtos 

consumidos é fabricada no país, com exceção de energéticos, água de coco, algumas 

águas minerais e marcas de bebidas não alcoólicas. O estudo ainda indica que os 

maiores estados produtores do país são New South Wales e Queensland, sendo a 

maior empresa a Coca Cola Amatil. 

Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/APEX-BRASIL-APRESENTA-

ESTUDO-SOBRE-BEBIDAS-NAO-ALCOOLICAS-NA-AUSTRALIA  

 

 

Estudo aponta estilos de vida dos consumidores da América 

Latina 

A empresa de pesquisa estratégica de mercado Euromonitor International apresenta 

um novo relatório: Consumer Lifestyles in Latin America. Este relatório é o primeiro de 

uma série de relatórios regionais sobre os estilos de vida dos consumidores e fornece 

gráficos e análises para identificar tendências de consumo na região da América 

Latina. Segundo o novo estudo, os consumidores latino americanos estão cada vez 

mais aproveitando do aumento da renda disponível por lar. A população está 

envelhecendo rapidamente, resultado das quedas nas taxas de natalidade e 

crescimento da expectativa de vida. 

Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/ESTUDO-APONTA-ESTILOS-

DE-VIDA-DOS-CONSUMIDORES-DA-AMERICA-LATINA 

http://www.apexbrasil.com.br/blog/post/becreative-olha-que-coisa-mais-linda-mais-cheia-de-graca
http://www.apexbrasil.com.br/blog/post/becreative-olha-que-coisa-mais-linda-mais-cheia-de-graca
http://www.apexbrasil.com.br/InteligenciaMercado/DownloadEstudo?arquivo=51579e56-1db6-42f3-bde1-2759800d73b1.pdf&estudoID=524&estudoNome=Mercado%20de%20bebidas%20n%C3%A3o-alco%C3%B3licas%20na%20Austr%C3%A1lia
http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/APEX-BRASIL-APRESENTA-ESTUDO-SOBRE-BEBIDAS-NAO-ALCOOLICAS-NA-AUSTRALIA
http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/APEX-BRASIL-APRESENTA-ESTUDO-SOBRE-BEBIDAS-NAO-ALCOOLICAS-NA-AUSTRALIA
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http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/ESTUDO-APONTA-ESTILOS-DE-VIDA-DOS-CONSUMIDORES-DA-AMERICA-LATINA
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Mexico: Government Plans Big Investment in Mexico’s Special 

Economic Zones 

Mexican President Enrique Peña Nieto said that his government has established a 

financing package through the development bank to support private companies 

investing in the country’s seven special economic zones. “The national development 

bank is ready ... to provide a financing package for the entire private sector and for 

companies that decide to invest in these seven zones,” Peña Nieto said during the 

signing on Tuesday of an executive order establishing the two most recent special 

economic zones in Campeche and Tabasco states. During the event, which took place 

in the southeastern state of Campeche, the president said that the financing package 

will consist of 50 billion pesos (about $2.77 billion) for private companies willing to 

establish economic activities in these regions. In 2016, Peña Nieto signed into law a bill 

launching the country’s special economic zones, which aim to spur productivity and 

growth in the south of Mexico. 

Leia mais em: https://goo.gl/bQDWK9  

 

 
 

China: Xi pide a Zonas Económicas Especiales servir como 

una ventana en reforma y apertura 

El presidente de China, Xi Jinping, pidió hoy viernes a las zonas económicas especiales 

(ZEE) del país seguir sirviendo como importantes plataformas experimentales para la 

reforma y apertura. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido 

Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas 

declaraciones al pronunciar un discurso durante un evento para conmemorar el 30º 

aniversario de la fundación de la provincia de Hainan y de la Zona Económica Especial 

de Hainan. 

Leia mais em: https://goo.gl/iYAT8n  

 

 

Vietnam: Vietnam to introduce exceptional policies for Special 

Economic Zones 

The Government leader made the statement on April 18 while chairing a meeting on 

how to develop special administrative economic units. Vietnam is planning to establish 

https://goo.gl/bQDWK9
https://goo.gl/iYAT8n


three special economic zones in Van Don, Bac Van Phong, and Phu Quoc, and a law 

concerning them is expected to be presented to the National Assembly in May. PM 

Phuc said the institutions in these zones must be distinctive, permissive, and consistent 

so that they can compete internationally while not running counter to the Constitution. 

He also called on the Ministry of Planning and Investment, which is responsible for 

formulating the law on special administrative economic units, to conduct a thorough 

assessment of the short-term and long-term impacts of the policies. Meanwhile, the 

Ministry of Home Affairs was asked to prepare the local government staff for work as 

soon as the law comes into effect. 

Leia mais em: https://goo.gl/5nCFuX  

 

 

Missão empresarial a Wuhan 

Data: 14 de maio 

Local: Wuhan (China) 

Informações: http://arq.apexbrasil.com.br/emails/sial/2018/01/regulamento.pdf  

 

VII Misión Exploratoria de Zonas Francas 

Data: 15 a 18 de maio 

Local: Bogotá e Cartagena (Colômbia)  

 

SIAL China 2018 

Data: 16 a 18 de maio 

Local: Xangai (China) 

Informações: http://arq.apexbrasil.com.br/emails/sial/2018/01/regulamento.pdf; 

http://www.sialchina.com/  

 

1er. Congreso Integrado de Zonas Francas y Puertos 

https://goo.gl/5nCFuX
http://arq.apexbrasil.com.br/emails/sial/2018/01/regulamento.pdf
http://arq.apexbrasil.com.br/emails/sial/2018/01/regulamento.pdf
http://www.sialchina.com/


Data: 17 e 18 de maio 

Local: Cartagena das Índias (Colômbia)  

Informações: http://www.andi.com.co/Home/Evento/9-1o-congreso-integrado-zonas-

francas-y-puert  

 

 

Apoio: Assessoria de Comunicação Social – ASCOM/MDIC  

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 6° Andar – Brasília/DF 

Telefone: (61) 2027-7387 

ascom@mdic.gov.br 

 

Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação – 

SE/CZPE 

Telefone: (61) 2027-7499 

informativo.zpe@mdic.gov.br 
http://www.mdic.gov.br/czpe  
 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não 

refletir a opinião da Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 

Exportação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. ” 
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