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1. Crédito e Financiamento 

BNDES quer liberar crédito em 180 dias 

10 de Fevereiro de 2017 
Fonte: O Globo -RJ 

  
Banco diminui número de linhas de financiamento e revê processos de análise. 
 

O BNDES quer reduzir o prazo para concessão de crédito para 180 dias. 
Hoje, esse prazo vai de 200 a 600 dias, segundo a presidente do banco, Maria 
Silvia Bastos Marques. Em entrevista à colunista do GLOBO Míriam Leitão, ela 
contou que a instituição está fazendo ajustes nos processos de análise para 
agilizar a liberação dos empréstimos e rebateu críticas de que não há grandes 
projetos em apreciação no BNDES no momento, afirmando que o banco não 
"gera projetos" sozinho. A entrevista foi ao ar ontem na GloboNews. 

De acordo com Maria Silvia, as mudanças que vêm sendo propostas 
serão apreciadas pela diretoria e submetidas a uma consultoria. A iniciativa faz 
parte de uma ampla revisão das políticas operacionais do BNDES. O banco, 
por exemplo, quer reduzir o número de linhas de empréstimos disponíveis de 
cem para cerca de 50. 

- Agora, de fato vamos ter agilidade na concessão de crédito - afirmou 
Maria Silvia. 

Segundo ela, a ideia é que o BNDES analise projetos sem a 
preocupação de delimitar o setor ao qual estes pertencem. Na sua avaliação, 
não há mais fronteiras entre as áreas de indústria, comércio e serviços. 

- Essas fronteiras estão desaparecendo. Hoje, o componente que 
agrega valor à indústria é o serviço, e o comércio virou serviço, com as 
plataformas digitais. Ao olhar o projeto em si, estamos saindo dessa divisão de 
setores - ressaltou a presidente do BNDES. 

Perguntada sobre a queda dos desembolsos em 2016, Maria Silvia 
lembrou que o país passa por uma recessão com queda acumulada do Produto 
Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos no país) de mais de 
7%. Frisou, ainda, que famílias e empresas estão muito endividadas e que os 
estoques estão elevados. Por isso, disse, não houve demanda por crédito. 

À crítica de que não há, no momento, qualquer grande projeto em 
análise pelo banco, rebateu: - Não geramos projetos. Qual é o grande projeto 
que foi trazido ao banco? 

CONSTRUTORAS DA LAVA-JATO A presidente do BNDES salientou 
que o crescimento sustentável não depende apenas de crédito e que é preciso 
fazer reformas estruturais. Explicou, ainda, que a atuação mais enfática do 
BNDES no capital de giro será temporária e se faz necessária em tempos de 
crise. 

Quanto à possibilidade de conceder crédito às construtoras envolvidas 
na Operação Lava-Jato, Maria Silvia afirmou que "os bancos públicos têm 
autonomia na concessão de crédito" e que a liberação ou não de empréstimos 
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vai depender da avaliação do risco de crédito. Mas admitiu que a insegurança 
jurídica tem consequências para a autorização de financiamento. 

- Essa insegurança jurídica tem rebatimento no crédito. Emprestar não é 
um ato de vontade. O banco precisa ter garantias - afirmou. 

A executiva lembrou que o banco está em constante discussão com o 
Ministério Público e com a Advocacia-Geral da União e afirmou que está 
"tranquila" quanto a investigações sobre suspeitas de corrupção na concessão 
de crédito pelo BNDES: - Minha sensação e constatação, com as auditorias 
internas que fizemos no banco, é que processos podem ser aperfeiçoados. 
Mas não vi nenhuma evidência de delitos em coisas internas do BNDES. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35456768 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Em reforma, governo estuda tributar mais a renda e menos o consumo, 
diz Padilha. 

09 de Fevereiro de 2017 
Fonte: G1 

  
Ministro-chefe da Casa Civil afirmou que proposta de reforma tributária deve 
ser enviada até abril ao Congresso. De acordo com ele, sistema atual prejudica 
os mais pobres. 
 

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta quinta-feira 
(9) que a proposta de reforma tributária em gestação no governo deve prever 
um aumento da tributação da renda e ganhos de capital, e uma redução da 
tributação sobre o consumo. 

De acordo com o ministro, o texto deve ser encaminhado ao Congresso 
até abril. 

Na avaliação de Padilha, o sistema tributário brasileiro onera muito o 
consumo, o que, segundo ele, acaba fazendo com que os mais pobres 
paguem, proporcionalmente, mais impostos. O ministro classificou essa 
situação de “deformidade”. 

“Nós tributamos muito o consumo e muito pouco a renda e os ganhos de 
capital. Nós temos que aprender a fazer como fazem os povos desenvolvidos: 
tributam mais a renda e os ganhos de capital e menos o consumo", disse 
Padilha durante evento em Brasília promovido pela Caixa Econômica Federal. 

"Porque, o consumo, ele bate embaixo da pirâmide. Quem paga mais 
imposto no Brasil é o mais pobre. É uma deformidade que temos em nosso 
sistema e estamos trabalhando para ver o quanto nós vamos conseguir 
avançar na nossa reforma tributária já nesta direção, se possível”, declarou. 

'Simplificação' 
Ao final do evento em que estava, Padilha foi questionado sobre a 

proposta do governo a chamou de "simplificação tributária". Segundo o chefe 
da Casa Civil, o texto poderá ser enviado já em abril ao Congresso Nacional. 

Ele acrescentou, porém, que o Planalto não quer "congestionar" a pauta 
do Legislativo, pois os parlamentares vão analisar, ao longo deste ano, as 
propostas de reforma da Previdência Social e trabalhista. 

Na sequência, Padilha aproveitou para criticar o tamanho da máquina 
pública que, na avaliação dele, está "agigantada", se tornando uma 
"dificuldade" para o país. 

"O principal responsável por nós termos tantas dificuldades hoje, por 
incrível que possa parecer, é a máquina do estado. O Estado ficou muito 
agigantado", disse. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/em-reforma-governo-estuda-tributar-mais-
a-renda-e-menos-o-consumo-diz-padilha.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Multicanalidade e o papel do vendedor 

 
10 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Frente a uma nova era no varejo, momento é de assumir que a 'venda na 
pressão' não cola mais. 
 

Esqueça o que você conhece sobre vendas em loja física: metas e 
remuneração por venda, lábia para convencer. Vivemos a maior revolução do 
consumo dos últimos tempos. Hoje o modelo de negócios do varejo que pensa 
online e offline de maneira isolada já não se sustenta. Estamos na primeira 
revolução que parte do consumidor para o mercado. Com o celular na mão, ele 
busca conveniência e agilidade. Quer ter liberdade para consultar em um meio, 
comprar por outro e receber por um terceiro, gerando a necessidade de uma 
gestão que entenda e integre os pontos de contato, seja a loja física, o e-
commerce, o m-commerce, a smartTV, ou telefone. 

Apesar disso, a divisão interna das empresas ainda não compreende a 
gestão integrada, dividindo a equipe e os resultados como se eles não 
tivessem influência no desempenho do outro. Grande engano, uma vez que o 
consumidor já distingue isso. 

Diante disso, é preciso refletir sobre o papel do vendedor e sua dinâmica 
de trabalho. Lidamos com um público que chega para comprar já sabendo mais 
do que as próprias marcas. São pessoas informadas, que buscam a 
objetividade e abertos para o relacionamento, desde que ele não envolva um 
"empurra-empurra" de produtos. Elas estão dispostas a permitir novas 
tecnologias, desde que eles sejam usados para uma interação assertiva. 

Estamos no limite para repensar o formato de capacitação e de 
remuneração desses profissionais, que têm a função muito mais estratégica 
que de representante de vendas. 

Um exemplo é a Compumundo, loja de produtos tecnológicos na 
Argentina que integrou os canais, transformando as lojas físicas em ambientes 
de experiência e em novos serviços, assim como detectou a necessidade de 
compor um time de atendimento muito bem treinado para gerar conexão com o 
cliente. Os vendedores passaram a ter como primeiro item dos seus scorecards 
de avaliação o índice de satisfação dos consumidores. Ou seja, um 
atendimento orientado à experiência, ajudar os consumidores a comprar, ao 
invés de somente dar-lhes "call to actions" para comprar, coisas bem distintas! 
Tudo o que conhecemos no varejo e no consumo pode mudar, mas uma coisa 
é certa: eles sempre serão sobre pessoas e para pessoas. Não deixe isso 
passar no seu plano de ação! 
 
http://www.dci.com.br/comercio/multicanalidade--e-o-papel-do-vendedor-
id605546.html 

Voltar ao índice  
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4. Comércio - Varejo 

CNC: varejo começou a enxergar recuperação 

 
10 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Mesmo com a previsão de que o Produto Interno Bruto (PIB) no País 
não cresça mais que 0,5% neste ano, o varejo já começou a dar sinais de 
melhora. Pelo menos é o que aponta o chefe da Divisão Econômica da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
Carlos Thadeu de Freitas 

Segundo o especialista, o comércio deve ter um ano melhor que os dois 
últimos, dado a percepção de recuperação ao longo de 2017, estimulada pela 
queda dos juros e melhora da renda real, resultado do recuo da inflação. 

Para Carlos Thadeu, que já foi diretor do Banco Central (BC), o primeiro 
trimestre do ano deve ser ainda fraco para o comércio, com estabilidade ou até 
queda sobre o quarto trimestre do ano passado. 

Segundo ele, as vendas no varejo no Carnaval ainda deve ser um dos 
mais fracos dos últimos anos, refletindo a renda em baixa, o desemprego e a 
inadimplência elevada, resultado de uma combinação de políticas monetária, 
fiscal e cambial ainda contracionistas. "Não podemos ser eufóricos com 
recuperação rápida por inconsistências herdadas", disse, a despeito das 
expectativas muito exaltada de part do varejo. 

Papel do governo 
Thadeu defendeu ainda que o BC intensifique a queda dos juros, 

avaliando que uma redução de 1 ponto percentual já na próxima reunião do 
Comitê de Política Monetária (Copom) ajudaria a acelerar a recuperação da 
economia. Para ele, a preocupação agora do BC tem que ser atividade 
econômica, já que o problema da inflação, pondera, está resolvido. Ele prevê a 
Selic em 9% no fim do ano, mas endossa que o ciclo poderia ser antecipado, 
reforçando a volta do crescimento. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/cnc--varejo--comecou--a-enxergar-
recuperacao-id605545.html 

 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Meios de Pagamento 

Uber negocia para aceitar pré-pago 

09 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Valor Econômico -SP  

  
Como forma de agradar aos usuários e também contornar o aumento de casos 
de violência desde que passou a aceitar dinheiro em suas corridas, o aplicativo 
de transporte de passageiro Uber está em processo final nas negociações para 
incluir o cartão pré-pago como meio de pagamento. 
 

O pré-pago é uma alternativa para quem não tem acesso a cartão de 
crédito ou conta em banco e pode ser adquirido por qualquer pessoa que tenha 
CPF, sem a necessidade de comprovação de renda. Fontes ouvidas pelo Valor 
indicam que as principais companhias que oferecem esse produto estão na 
briga pelo contrato. Procurado, o Uber não se pronunciou. 

A segurança é uma preocupação desde que o aplicativo começou 
aceitar dinheiro em espécie, em junho do ano passado, e viu o número de 
roubos aos motoristas subir. Fontes dizem ser improvável que o Uber volte 
atrás porque, em algumas regiões da cidade de São Paulo, o uso do dinheiro 
elevou de modo significativo o faturamento do aplicativo. 

A plataforma, no entanto, vem se mexendo para tentar contornar os 
episódios de violência que envolvem motoristas do Uber. Em janeiro, o Uber 
adotou uma taxa de R$ 0,75 por viagem realizada por meio do aplicativo, com 
o objetivo de apoiar iniciativas de segurança, além de outros custos 
operacionais. 

Além de reforçar a segurança de motoristas e passageiros, o cartão pré-
pago pode também reduzir o prazo em que o motorista embolsa os valores 
referentes às corridas. Hoje, os condutores do Uber recebem mais ou menos 
uma semana depois os pagamentos relativos às corridas feitas, em conta 
corrente aberta em banco. Do total, o Uber fica com algo entre 20% e 30%, a 
depender da modalidade de serviço. 

No entanto, em países como Estados Unidos e México, os motoristas 
têm a possibilidade de acessar os pagamentos feitos via cartões pré-pagos de 
modo imediato, podendo fazer saques até cinco vezes ao dia. A questão é se 
isso será ou não válido por aqui. 

Não é só o Uber que se abre ao mundo do pré-pago. Entre instituições 
financeiras tradicionais, o pré-pago é encarado como uma porta de entrada 
relevante para futuros clientes. Em março do ano passado, o Santander pagou 
R$ 119 milhões para assumir o controle da empresa de pré-pagos ContaSuper. 
"É parte de um movimento estratégico do grupo de permitir que o cliente 
ingresse no sistema financeiro da forma que ele quiser", diz o presidente da 
Super, Ezequiel Archiprete. 

A plataforma reúne 840 mil clientes - 50% deles com o cartão em uso. 
Com tarifa básica de R$ 7,90, a conta digital tem como foco desbancarizados, 
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universitários e o agronegócio. Em parceria com a GetNet, credenciadora do 
banco, o próximo passo é oferecer uma nova linha de negócio para 
profissionais liberais que atuam no mercado informal ou rechaçam serviços 
financeiros por uma questão de custo ou complexidade. 

Na Zuum, parceria entre Vivo e Mastercard que oferece pré-pago via 
celular, a maioria dos 600 mil clientes não tem conta corrente. Eduardo Abreu, 
diretor de marketing, conta que as transações em geral são compras, 
pagamento de contas e recarga de celular. 
Também com foco em clientes de poder aquisitivo um pouco mais baixo, a 
empresa de pré-pagos Acesso encerrou 2016 com 443 mil clientes ativos, 
receita de R$ 45 milhões e volume movimentado de R$ 1,5 bilhão. 

O saldo médio mensal por cliente é R$ 300 e a tarifa, caso haja fundos, 
é de R$ 5. O limite de movimentação mensal é de R$ 5 mil. Para além disso, 
explica o presidente Sérgio Kulikovsky, a documentação exigida é maior para 
evitar operações ilegais, como lavagem de dinheiro. 

No geral, a receita das fintechs que oferecem os pré-pagos vem das 
tarifas de serviços, da taxa de intercâmbio como emissor do cartão, de 1,1% 
por transação, e do fluxo dos recursos depositados. Algumas empresas do 
setor, como a Vale Presente, fazem também impressão, processamento e 
autorização das transações dos cartões pré-pagos que emitem. 

Há cinco anos no mercado, a Vale Presente, parte do grupo Sforza, do 
empresário Carlos Wizard, tem 500 mil cartões emitidos, alta de 50% ante 
2015. À frente da Vale Presente, Débora Sumitomo, reconhece que sentiu o 
baque da desaceleração econômica. No último trimestre de 2016, houve queda 
de 30% a 40% no volume médio de carga dos cartões, mas a executiva já vê 
alguma recuperação. 

A Caixa ensaiou a compra de 49% da Vale Presente, mas o negócio 
acabou não se concretizando. Segundo Débora, existem conversas, mas por 
conta da reestruturação societária - a consolidação da Vale em uma holding -, 
"há outras frentes sendo olhadas para este ano". Hoje, os cartões BNDES são 
emitidos pela Hub Card, do grupo. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35416626 
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6. Serviços – Software e TI 

Shopback lança ferramenta de notificação push para e-commerce 

 
09 de Fevereiro de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

Notificações por push são uma tendência para facilitar a experiência do 
usuário na internet, especialmente nos dispositivos móveis, avisando sobre 
eventuais atualizações e outras novidades da marca sem que o aplicativo ou 
navegador estejam abertos ou em segundo plano. Agora, lojas e-commerce e 
campanhas publicitárias podem também se comunicar ou até recuperar um 
cliente por meio do push com a ferramenta ShopPush, lançada pela ShopBack. 

A ferramenta utiliza Big Data para identificar os clientes conectados à 
plataforma de acordo com seu comportamento. Com isso, os consumidores 
que se inscrevem nos sites preferidos para ficar por dentro das novidades 
passam a receber notificações sobre promoções e ofertas de produtos de seu 
interesse no navegador, sem que o site ou o app da marca estejam abertos. 

Na prática, as opções de uso para o varejo são diversas: a loja pode 
oferecer produtos, cupons, descontos, comunicação de campanhas sazonais, 
ou até mesmo avisar quando o item visualizado teve o preço reduzido. 

É possível informar, ainda, quando houve uma atualização no status de 
entrega, com aprovação do pagamento, emissão de nota fiscal ou pedido 
enviado. As condições para o envio são configuradas previamente, como o tipo 
de informação a ser distribuída, a periodicidade da abordagem, a segmentação 
dos usuários por idade, região e outros dados comportamentais. 

Além de e-commerce, outras empresas também podem utilizar o 
recurso: uma companhia aérea pode enviar notificações de promoções de 
passagens, uma banda informa sua agenda de shows e compra de ingressos; 
uma marca de automóveis pode anunciar um novo modelo ou um feirão na 
região; um portal de conteúdo pode fazer um feed de notícias. 

“O push revolucionou a forma de comunicação entre empresa e cliente 
por ser uma funcionalidade personalizável que ajuda a atrair consumidores 
com conteúdos, ofertas e alertas de serviços valiosos e relevantes.”, afirma 
Isaac Ezra, CEO da ShopBack. 

 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/shopback-ferramenta-push-e-
commerce/ 
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7. Logística – Portos e Navegação 

Porto de Santos terá Centro Integrado de Comando Operacional 

08 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Confederação Nacional do Transporte 

  
Além disso, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil assinou contrato para 
dragagem. 
 

A Codesp (Companhia Docas do Estado de São Paulo) lançou, como parte das 
comemorações do aniversário de 125 anos do Porto de Santos, o projeto para 
construção do Cicop (Centro Integrado de Comando Operacional). A estrutura será 
implantada entre as instalações do Corredor de Exportações de Grãos, na Ponta da 
Praia, e o Terminal Pesqueiro Público de Santos. 

No Cicop atuarão, em conjunto, diversos órgãos, como Defesa Civil, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Portuária e Base do Plano de Ajuda Mútua do Porto 
de Santos, Guarda Municipal, Polícia Federal, Exército e Marinha. A edificação será 
uma torre de 125 metros e terá, também, um espaço-mirante, de uso turístico, com 
implantação de elevador panorâmico. Conforme a Codesp, o principal objetivo do 
projeto é que a torre fique em ponto elevado, às margens do estuário, a fim de 
proporcionar a máxima varredura visual possível.  

O Porto de Santos também está aprimorando o controle de tráfego de 
embarcações, com um novo sistema que tecnológico que tornará mais eficiente a 
gestão do canal de navegação para acesso ao complexo portuário. Dez funcionários já 
atuam no CCVTMIS (Centro de Controle de Tráfego de Embarcações). Isso deve 
aumentar a segurança, melhorar a logística, aumentar a produtividade, além de 
fortalecer a defesa do meio ambiente marinho, por meio de monitoramento de 
efluentes e das variáveis ambientais, como marés, direção dos ventos e dados das 
águas do estuário. 

Dragagem 
Além disso, foi assinado o contrato para a realização da dragagem do Porto de 
Santos. A obra, no valor de R$ 369 milhões, viabilizará o aumento do calado 

dos canais de acesso, das bacias de evolução e dos berços de atracação do terminal 
santista. Isso deve aumentar a segurança da navegação. 

A empresa responsável pelas obras a Van Oord. Ela terá 17 meses para 
conclusão dos serviços, divididos em 6 meses para apresentação do projeto básico e 
11 para execução. 

Estima-se que a cada centímetro de ganho de profundidade será ampliada a 
capacidade das embarcações em até oito contêineres – média de 100 toneladas. 

Porto de Santos 
Inaugurado em 2 de fevereiro de 1892, o Porto de Santos é, hoje, o maior porto 

organizado (porto público) do Brasil. Por ele passa um terço dos produtos 
movimentados no Brasil. Em 2016, 113,8 milhões de toneladas passaram pelo porto: 
as importações registraram volume de 32,4 milhões de toneladas; já as exportações 
acumularam 81,4 milhões de toneladas no período. No total, ocorreram 4.723 
atracações no ano de 2016. 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/porto-de-santos-tera-centro-integrado-de-
comando-operacional 
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8. Curtas 

Privacidade é razão de 55% dos clientes evitarem o e-commerce 

09 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

  
Sem o cuidado devido, varejo on-line pode assustar o cliente com 

estratégias direcionadas que utilizam uso de dados pessoais. De acordo com 
relatório da KPMG, 55% dos consumidores já decidiram não fazer compras on-
line devido a preocupações com privacidade. 

Segundo a consultoria, isso é reflexo da percepção do consumidor. Já 
que, no mundo, apenas 10% dos consumidores acreditam que controlam o 
modo como as empresas utilizam e gerenciam os dados pessoais dos clientes 
na relação deles como consumidores. "Não incorporar a privacidade ao DNA 
da estratégia de proteção cibernética de uma empresa pode resultar na 
extinção do negócio", analisa o sócio da KPMG e líder para serviços de 
segurança cibernética, Leandro Augusto Marco Antonio, por meio de nota. 

A KPMG aponta que mais da metade dos respondentes está disposta a 
compartilhar on-line informações sobre gênero, formação ou etnia. Já no caso 
de dados mais restritos, a satisfação é menor, como é o caso de informações 
sobre localização (16%), endereço (14%). 
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9. Feiras 

 
06/02/2017 até 10/02/2017 – SRC 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel - PR 
 
07/02/2017 até 10/02/2017 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – D.A.D 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
14/02/2017 até 17/02/2017 – VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
15/02/2017 até 16/02/2017 – BIJOIAS  
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
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16/02/2017 até 19/02/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo – SP 
  
03/03/2017 até 12/03/2017 - EXPO PARANAVAÍ  
Setor: Agronegócio 
Localização 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
06/03/2017 até 10/03/2017 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque - RS 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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