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1. Serviços - Internet 

Acesso à internet sobe de 51% para 54% dos lares no País, mostra estudo 

 
05 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

 Banda larga fixa é o tipo de conexão mais popular, com um total de 23 milhões 
de residências conectadas; acesso por celulares tem mostrado o maior avanço 
 

O acesso à internet teve um leve crescimento no Brasil entre os anos de 
2015 e 2016, conforme mostra pesquisa divulgada nesta terça-feira, 5, pelo 
Comitê Gestor da Internet. 

O levantamento mostra que 54% dos domicílios do País (36,7 milhões 
de lares) tinham alguma conexão à internet no ano passado, o que representa 
um avanço frente aos 51% do ano anterior. 

A banda larga fixa é o tipo de conexão mais popular, com um total de 23 
milhões de residências conectadas. Em seguida vem a banda larga móvel, com 
9,3 milhões, e o acesso por celulares, com 4,4 milhões. 

O acesso por celulares tem mostrado o maior avanço, segundo a 
pesquisa. A proporção de domicílios com acesso à internet, mas sem 
computador, dobrou em dois anos, passando de 7% em 2014 para 14% em 
2016. 

Entre os usuários de internet pelo telefone celular, o Wi-Fi se mantém 
como o tipo de conexão mais mencionado: 86% dos usuários afirmam utilizar o 
Wi-Fi, enquanto 70% utilizam a rede 3G ou 4G. 

"Os resultados indicam maior presença dos acessos móveis nos 
domicílios brasileiros, que ocorrem principalmente por meio do uso de telefones 
celulares", observa Alexandre Barbosa, gerente do Centro Regional de Estudos 
para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, órgão do Comitê Gestor 
da Internet. 

O estudo também revela desigualdade de acesso à internet entre as 
classes sociais. Apenas 23% dos domicílios das classes D e E estão 
conectados, enquanto em áreas rurais esta proporção é de 26%. O acesso 
está mais presente em domicílios de áreas urbanas (59%), e nas classes A 
(98%) e B (91%). 

Segundo 26% dos domicílios desconectados, o motivo para a falta de 
acesso é o preço considerado elevado do serviço, enquanto apenas 18% 
mencionam falta de interesse. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/acesso-a-internet-sobe-de-51--para-54--dos-
lares-no-pais,-mostra-estudo-id649430.html 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços - Telecomunicações 

Telefonia fixa amplia base em 70.546 linhas em julho ante junho; TIM tem 
alta de 30,3% 

 
05 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

Segundo o órgão regulador do setor, havia 41.271.708 linhas fixas em 
operação ao final de julho, sendo 17.080.343 para as autorizadas e 24.191.365 
para as concessionárias 
 

O segmento de telefonia fixa no Brasil ganhou em julho 70.546 novas 
linhas na comparação com junho, tendo a TIM como destaque entre as 
prestadoras do serviço, com crescimento de 30,3 por cento, informou nesta 
terça-feira a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

Segundo o órgão regulador do setor, havia 41.271.708 linhas fixas em 
operação ao final de julho, sendo 17.080.343 para as autorizadas e 24.191.365 
para as concessionárias. 

A Anatel destacou, contudo, que a tendência é de queda nesta 
modalidade de serviço e atribuiu o aumento observado em julho a problemas 
de contabilização em meses anteriores por parte da Intelig. 

Entre as autorizadas, a TIM liderou, com 164.086 novas linhas fixas em 
julho. Na outra ponta, a Telefônica Brasil foi a que registrou a maior queda 
mensal, com redução de 2.098 linhas. 

Na comparação com julho do ano passado, a TIM adicionou 96.548 
novas linhas. A Claro teve queda de 469.825 linhas, enquanto a Oi encolheu a 
base em 744.904 acessos e a Telefônica Brasil registrou redução de 354.106 
linhas, afirmou a Anatel. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/telefonia-fixa-amplia-base-em-70-546-linhas-em-
julho-ante-junho;-tim-tem-alta-de-30,3--id649454.html 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Turismo 

Nove estados receberão investimentos para projetos de turismo 

 
 05 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
  
Recursos serão destinados para garantir a melhoria da gestão das regiões 
turísticas e fortalecer o Sistema Nacional de Turismo 
 

O Ministério do Turismo vai apoiar 13 projetos de infraestrutura de 
regiões turísticas em nove estados brasileiros. Para cada um deles, serão 
destinados R$ 250 mil por meio de chamada pública que faz parte do Plano 
Brasil + Turismo, pacote de medidas lançado em abril para fortalecer o setor de 
viagens no País. 

Os recursos serão destinados para garantir a melhoria da gestão das 
regiões turísticas e fortalecer o Sistema Nacional de Turismo. 

Na ação de apoio a projetos de infraestrutura turística foram 
selecionadas três propostas: Bahia, Pará e Mato Grosso do Sul. O MTur 
habilitou, ainda, quatro propostas de elaboração de Planos e Estudos de 
Desenvolvimento Turístico: Pará, Paraná, Minas Gerais e Piauí. No que se 
refere aos projetos de Gestão e Monitoramento do Programa de 
Regionalização do Turismo foram selecionados: Paraná, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Santa Catarina, Roraima e Bahia. 

“Acredito que conseguiremos apoiar a melhoria da infraestrutura turística 
nos estados que fizeram a adesão à chamada pública. Esta é uma iniciativa 
que reforça a importância do trabalho em parceria com os gestores estaduais e 
municipais para fortalecer o turismo brasileiro”, afirmou o ministro do Turismo, 
Marx Beltrão. 

O Ministério do Turismo já contratou quase 18 mil projetos de 
infraestrutura em todo o País, com investimentos em torno de R$ 9,05 bilhões. 
São ações como pavimentação, recuperação de patrimônio histórico, 
sinalização turística, implantação de centros de atendimento ao turista e 
centros de convenções. 

De acordo com o Ministério do Turismo, a melhoria na infraestrutura das 
cidades aumenta a competitividade dos destinos e a qualidade dos serviços 
oferecidos não só aos turistas, como aos próprios moradores. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/09/nove-estados-receberao-
investimentos-para-projetos-de-turismo 
 

Voltar ao índice  
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4. Emprego 

Indicador antecedente de emprego tem leve queda em agosto mas indica 
contratações futuras, aponta FGV 

 
06 de Setembro de 2017 

Fonte: EXTRA 
 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) apresentou leve queda 
em agosto, mas apontou estabilidade e tendência de contratações nos 
próximos meses, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Os dados divulgados nesta quarta-feira mostram que o IAEmp, que 
antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, recuou 0,2 ponto no mês 
passado e foi a 98,2 pontos, após alta de 1,5 ponto em julho. 

"O índice antecedente mostra estabilidade nos últimos meses em torno 
de um nível bastante elevado, que indica uma tendência de contratação ao 
longo dos próximos meses. O emprego deve continuar aumentando ao longo 
dos próximos meses refletindo o IAEmp, que se encontra próximo do pico da 
série histórica", afirmou o economista da FGV/IBRE Fernando de Holanda 
Barbosa Filho em nota. 

A FGV destacou que as principais contribuições para a queda do IAEmp 
foram dadas pelos indicadores que medem a expectativa com relação à 
facilidade de se conseguir emprego nos seis meses seguintes, da Sondagem 
do Consumidor, e o ímpeto de contratações nos três meses seguintes, na 
Sondagem de Serviços. 

Por sua vez, o Indicador Coincidente de Emprego (ICD), que capta a 
percepção das famílias sobre o mercado de trabalho, avançou 0,8 ponto em 
agosto, para 98,1 pontos. 

"O elevado nível do ICD reflete a dificuldade do consumidor em se 
recolocar no mercado do trabalho nos últimos meses. Entretanto, com a 
melhora do nível de atividade a tendência dos próximos meses deve ser de 
redução do índice", afirmou Barbosa Filho. 

A taxa de desemprego no Brasil recuou a 12,8 por cento no trimestre 
encerrado em julho, segundo menor nível do ano, mas ainda impulsionado 
sobretudo pelo aumento do emprego informal, de acordo com dados do IBGE. 

Isso num momento em que a economia dá sinais de melhora, com o 
Produto Interno Bruto (PIB) tendo crescido 0,2 por cento no segundo trimestre 
sobre o primeiro, acima do esperado. 
 
https://extra.globo.com/noticias/mundo/indicador-antecedente-de-emprego-tem-
leve-queda-em-agosto-mas-indica-contratacoes-futuras-aponta-fgv-
21791477.html 
 

Voltar ao índice  
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5. Logística  

Governo quer fim de 'golden share' 

 
06 de Setembro de 2017 
Fonte: Valor Econômico 

 
Perto de iniciar o processo de privatização da Eletrobras, o governo 

federal quer aproveitar a oportunidade para se desfazer também de suas 
"golden shares" - ações de classe especial que são retidas pela União e que 
lhe garantem, entre outras coisas, poder de veto para algumas decisões 
importantes nas empresas vendidas à iniciativa privada. 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, encaminhou ao Tribunal de 
Contas da União (TCU) uma consulta para saber como se livrar das "golden 
shares" que o governo mantém no momento em empresas como Vale, 
Embraer e Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). Meirelles também quer que 
a venda da Eletrobras, prevista para o primeiro semestre de 2018, ocorra sem 
as ações de classe especial, ao contrário do que vinha sendo dito. 

O ministro entende que a "golden share" é mal vista pelo mercado e que 
tem um efeito negativo sobre o valor dos ativos. Por isso, quer saber do TCU 
qual o melhor caminho para o governo se desfazer das ações sem que haja 
prejuízo aos interesses da União. 

O pedido foi recebido com cautela no TCU, sobretudo por conta das 
cifras supostamente envolvidas. O entendimento, preliminar, é de que as 
participações especiais do governo valeriam bilhões de reais e que não 
poderiam simplesmente sumir. A solução mais visível no momento é uma 
mudança na legislação que permita a extinção das "golden shares" hoje 
existentes mediante compensação financeira dos demais acionistas das 
empresas. Não se sabe, entretanto, se esses acionistas estariam dispostos a 
pagar e nem o valor de mercado das ações especiais. 

O advogado Mauro Penteado, sócio do escritório Machado Meyer, 
entende que o mercado precifica essas empresas considerando o poder de 
veto do governo para algumas questões essenciais. Ele admite, no entanto, 
que não há clareza sobre como o valor de mercado das "golden shares" 
poderia ser calculado. 

"Não acho que a 'golden share' ainda seja necessária nos dias atuais. 
Ela foi criada em um período em que praticamente não existia regulação. Hoje, 
o controle do ativo privatizado por ser facilmente feito pelo edital e pelo 
contrato", afirmou o advogado. 

Na Vale e no IRB, a União tem poder de veto para alterações no controle 
acionário e na atividade fim da empresa. No caso da mineradora - privatizada 
em 1997 -, o fechamento de novos negócios, eventual troca de nome e até 
uma mudança da sede para exterior exigem aprovação do governo. A União 
tem algumas ações dessa classe e participa do atual bloco de controle via 
BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 
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No IRB, fusões, cisões e incorporações, bem como definição de políticas 
de resseguros podem ser vetadas pela União. As regras das "golden shares" 
na Embraer, sediada em São José dos Campos (SP), são mais atreladas a 
questões de segurança nacional. Um acionista com mais de 35% de 
participação, por exemplo, tem de pedir autorização ao governo para comprar 
mais ações da empresa.  

A fabricante de jatos comerciais, executivos e aeronaves de defesa foi 
privatizada em 1994 e a União detêm 0,03% do capital. A venda da empresa 
inaugurou, na época, esse tipo de reserva do governo federal nas companhias 
privatizadas. Essas ações são dotadas dos mesmos direitos de voto dos 
detentores de papéis ordinários. 

Enviada com pedido de urgência em 19 de julho, a consulta de Meirelles 
só começou a ser apreciada pelo TCU na semana passada. Não há prazo para 
a área técnica emitir um parecer, que será avaliado pelo ministro José Múcio. A 
tendência, no entanto, é que o tribunal indique um caminho para o governo se 
desfazer das ações especiais. O Ministério da Fazenda não se manifestou. 
 
http://www.valor.com.br/empresas/5109590/governo-quer-fim-de-golden-
share?origem=G1&utm_source=g1.globo.com&utm_medium=referral&utm_ca
mpaign=materia 
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Investidor poderá ter no máximo 5% da Eletrobrás 

 
05 de Setembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Hoje, o ministro do Planejamento explicou que o parâmetro valerá para todos 
os interessados, independentemente se domésticos ou de fora do País 
 

Interessados na Eletrobrás poderão comprar, no máximo, uma fatia de 
5% da companhia no processo de privatização elaborado pela União. Os 
parâmetros da operação serão definidos depois do feriado de 7 de setembro, 
quando os ministros responsáveis pelo modelo voltarão a se reunir em Brasília. 
"Essa modelagem será uma das mais inteligentes de privatização de todas as 
que o Brasil já fez", prometeu o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. 

Ele conversou com a reportagem do Estadão/Broadcast em Pequim, 
onde é o último a participar de uma comitiva governamental liderada pelo 
presidente Michel Temer para atrair investimentos chineses para o País desde 
31 de agosto. No total, sete ministros estiveram na capital do país asiático, 
além de 11 parlamentares e pouco mais e uma dezena de técnicos. O ministro 
de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, que também discute o processo 
da elétrica e estava em Pequim, retornou no domingo ao Brasil. A previsão é de 
que Oliveira volte hoje. Em Brasília, eles se juntarão ao ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, que não esteve na China para poder acompanhar assuntos 
domésticos de interesse da pasta. 

O teto da participação ainda não foi definido e será fechado pela cúpula 
do governo. As discussões, conforme Oliveira, estão entre um limite de 2% e 
5%, dentro dos parâmetros de uma privatização pulverizada, como havia 
prometido Meirelles. Ontem, Coelho Filho falou pela primeira vez ao 
Estadão/Broadcast sobre cotas para estrangeiros, quando questionado sobre a 
possibilidade de a estatal ser transferida para o capital internacional.  

Parâmetro 
Hoje, o ministro do Planejamento explicou que o parâmetro valerá para 

todos os interessados, independentemente se domésticos ou de fora do País. 
"Haverá um limite máximo: cada investidor não poderá comprar mais do que 
um porcentual. Quando a gente voltar, vamos retomar as discussões." 

Oliveira afirmou que o modelo da venda da Eletrobrás será um marco 
para o País. Técnicos do governo estão empenhados em sanar todas as 
questões que envolvem a estatal e o setor, como solucionar questões relativas 
ao passivo da companhia, reestruturar o setor elétrico - que estava 
praticamente quebrado, nas palavras do ministro - e manter a participação da 
União na empresa. 

"É uma bobagem dizer que o governo vai vender (a Eletrobrás) barato. 
Nem vamos vender, pelo contrário. Vai manter a participação e o que vai 
acontecer? Vai valorizar o que o governo tem e, como não vamos vender agora 
a nossa parte, vamos ganhar. Aliás, já ganhamos só com o anúncio. E vamos 
ganhar muito mais porque, quando privatizar, evidentemente que vai valorizar 
muito mais a empresa", argumentou. 
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Mesmo com essas regras restritivas de compra, o ministro prevê que o 
interesse pela empresa será "estrondoso". "Não vai faltar interessado. Apesar 
de tudo, a Eletrobrás é uma empresa listada (em Bolsa de Valores), com 
tradição de mercado, que todo mundo conhece. Vai ser um sucesso", apostou.  

O formato final da operação está previsto para ser conhecido até o dia 
20 deste mês e a Medida Provisória sobre a privatização deverá ser levada ao 
Congresso Nacional ainda em setembro, conforme previu ontem Coelho. 

Investidor 
O modelo de pulverização do controle desejado pelo governo é uma 

operação típica de investidor institucional, como os fundos de investimentos e 
de pensão, do Brasil e do mundo. É uma prática que foi muito usada no exterior 
exatamente com empresas de energia elétrica, afirma o presidente da Thymos 
Energia, João Carlos Mello. Isso não significa, entretanto, que empresas do 
setor não entrarão na disputa. Algumas companhias, no entanto, não têm perfil 
para comprar pequenas participações, como os chineses da State Grid, que 
preferem comprar o controle de uma companhia. 

O sócio da LVA Advogados Rodrigo Leite destaca que a principal 
preocupação de potenciais interessados é com o tamanho da fatia que 
permanecerá nas mãos da União e demais entes públicos e a consequente 
influência que terão na Eletrobrás após a oferta. O secretário executivo do 
Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, diz que os trabalhos em cima do 
novo modelo de privatização vão se intensificar na próxima semana. O 
porcentual de limitação ainda será discutido. "O conceito será de uma 
'corporation'. Ninguém será dono da Eletrobrás." 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/05/internas
_economia,623464/investidor-podera-ter-no-maximo-5-da-eletrobras.shtml 
 

Voltar ao índice  
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6. Logística – Transporte Aéreo 

Anac vai flexibilizar regra que exige carro de bombeiros em pequenos 
aeroportos 

 
05 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Aeroportos de até 200 mil passageiros por ano poderão operar sem carro de 
corpo de bombeiros. Proposta passará por audiência pública por 30 dias. 
 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) propôs nesta terça-feira (5) 
que aeroportos com movimentação inferior a 200 mil passageiros por ano não 
precisem manter caminhão de combate a incêndio como exigência para poder 
operar. 

A proposta da agência, aprovada na reunião de diretoria, ainda passará 
por consulta pública por 30 dias. Se aprovada deve isentar 44 novos 
aeroportos da obrigação de ter carro de bombeiros. 

Com isso, esses aeroportos poderão ampliar o número de voos 
semanais, sem que sejam obrigados a comprarem um caminhão de combate a 
incêndio. 

Eu seu voto, o diretor da Anac Ricardo Fenelon afirmou que a mudança 
levaria a uma economia de R$ 83 milhões por ano em custos regulatórios e 
que a regra atual para sistema de combate a incêndio representa um entrave a 
novos voos. 

Atualmente, aeroportos sem carros de bombeiros só podem receber um 
voo semanal de avião de grande porte ou dois voos semanais de aeronaves de 
menor porte. 

Fenelon destacou que a mudança segue critérios usados em países 
como Canadá e Austrália e que não compromete a segurança dos aeroportos. 

De acordo com dados da agência, o sistema de combate a incêndio 
custa, em média, R$ 20 por passageiro nos aeroportos com movimento inferior 
a 200 mil passageiros por ano. Nos aeroportos maiores, com movimentação 
superior a 5 milhões de passageiros por ano, o custo é de R$ 0,50. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/anac-vai-flexibilizar-regra-que-exige-carro-
de-bombeiros-em-pequenos-aeroportos.ghtml 
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7. Empreendedorismo 

Número de registros de novos MEIs cresce 10,5% no 1º semestre e bate 
recorde, diz Serasa 

 
05 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 
De janeiro a junho, surgiram mais de 902 mil novos microempreendedores 
individuais. Alta reflete aumento do empreendedorismo por necessidade. 
 

O número de registro de novos microempreendedores individuias (MEIs) 
bateu recorde para um 1 semestre, segundo a Serasa Experian. De janeiro a 
junho, surgiram 902.290 novas empresas de MEIs no país, uma alta 10,5% 
ante o mesmo período de 2016 (816.704). Trata-se também do maior número 
desde 2010, quando o indicador foi criado. 

Atualmente, de cada 10 empresas abertas atualmente no país, 8 são 
constituídas por microempreendedores individuias. 

O número de novos MEIs também foi recorde para meses de junho, com 
a criação de 145.946 novas empresas dessa natureza jurídica, ante 136.356 
MEIs abertos em junho do ano passado. 

“Os números do semestre refletiram o fenômeno do empreendedorismo 
por necessidade, quando pessoas que foram demitidas procuram meios de se 
recolocar no mercado”, diz o vice-presidente de Pessoa Jurídica da Serasa 
Experian, Victor Loyola. 

Segundo dados do Portal do Empreendedor, o número de MEIs 
registrados no Brasil até setembro já passam de 7,4 milhões. 

Abertura de empresas de outra natureza 
No primeiro semestre, as Sociedades Limitadas registraram a criação de 

89.775 unidades ou 7,9% do total de novos negócios; também surgiram 86.075 
Empresas Individuais (7,5% do total). O nascimento de novas empresas de 
outras naturezas jurídicas representou 5,6% de todos os novos 
empreendimentos nos seis primeiros meses do ano. 

Segundo a Serasa, entre as 1.142.641 novas empresas nascidas no 
último semestre, 7,6% são Serviços de Alimentação e 7,3% são do ramo de 
Comércio de Confecções em Geral. Serviços de Higiene e Embelezamento 
estão em terceiro lugar, com 6,8%. 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/numero-de-registros-de-novos-meis-
cresce-105-no-1-semestre-e-bate-recorde-diz-serasa.ghtml 
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8. Curtas 

Mais de 70% dos empresários acreditam no aumento dos investimentos e das 
vendas em 2018 

 
05 de Setembro de 2017 

Fonte: E-commerce  Brasil  
 

A Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB-SP) acaba de realizar estudo 
exclusivo, em parceria com a IPSOS, sobre a expectativa dos empresários franceses e 
brasileiros com relação ao cenário econômico, desafios e oportunidades para 2018. 
De acordo com a pesquisa, 79% dos entrevistados apostam que as vendas vão 
melhorar no próximo ano e 53% vão ampliar o aporte de investimentos no País. A 
sondagem revela, ainda, que 25% dos empresários têm planos de realizar algum tipo 
de operação de fusão e aquisição em 2018. 

“Os resultados mostram que as empresas estão preparadas para retomar os 
investimentos e a rota de crescimento”, explica Thierry Fournier, presidente da CCIFB-
SP. “O objetivo da Câmara Francesa como entidade é fomentar junto às autoridades a 
agenda positiva que o País precisa”, disse. “A reforma tributária aparece no estudo 
como a de maior importância para os empresários com 66% e a digitalização como a 
principal mudança de impacto no ramo de atividade com 62%”, concluiu. 

A pesquisa foi realizada pela empresa de pesquisa IPSOS entre os meses de 
junho e julho. Para as empresas multinacionais participantes, o Brasil ocupa o 9ª lugar 
no ranking global de atratividade para investimentos e o 3º lugar na América Latina. 
 

Dieese mostra queda do preço da cesta básica em 21 capitais 

 
05 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Redução em agosto no valor de alimentos importantes na mesa do brasileiro, como 
feijão e carne, colaborou para a melhora 
 

Pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), divulgada nesta terça-feira (5), mostra a cesta básica mais 
barata em 21 das 24 capitais do País. Segundo a instituição, as quedas mais 
expressivas foram registradas em Campo Grande (-7,09%), Salvador (-7,05%), Natal 
(-6,15%) e Recife (-5,84%). Já as altas foram anotadas em Goiânia (0,04%), Maceió 
(0,91%) e Boa Vista (1,40%). 

Nos últimos 12 meses, o valor da cesta caiu em todas as cidades pesquisadas. 
A principal queda ocorreu em Campo Grande (-19,46%) e a menor foi em Aracaju (-
4,55%). Entre janeiro e agosto, o custo da cesta teve queda em 23 capitais, com 
destaque para Campo Grande (-12,98%), Cuiabá (-1,79%), Manaus (-9,39%) e Belém 
(-8,50%). A única alta foi registrada em Aracaju (1,19%). 

Preço de alimentos 
Entre julho e agosto, a queda no preço da cesta básica foi influenciada pelo 

recuo de preços de óleo de soja, açúcar, tomate, feijão, leite e carne bovina de 
primeira. Esses itens, dentro do grupo alimentos, registraram as maiores quedas de 
preço, informou o Dieese. 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 
 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia – SP 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos – SP 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 – BRASIL MOSTRA BRASIL- NATAL 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Arena das Dunas 
Cidade: Natal - RN 
 
05/09/2017 até 11/09/2017 – FEIRA MINEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – CONSENGE 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Bourbon Curitiba Convention Hotel 
Cidade: Curitiba – PB 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – EXPO CHOCOLATE 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – CAKE DESIGN 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/09/2017 até 10/09/2017 – ESTRELA MULTIFEIRA 
Setor: Multisetores 
Local: Porto de Estrela/RS 
Cidade: Estrela - RS 
 
07/09/2017 até 17/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos - SP 
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07/09/2017 até 10/09/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Shopping Nova América 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
09/09/2017 até 12/09/2017 – BEAUTY FAIR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Pavilhão Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
11/09/2017 até 13/09/2017 – FESUPER 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Ruth Cardoso 
Cidade: Maceió - AL 
 
12/09/2017 até 15/09/2017 – INTERMACH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Megacentro Expoville 
Cidade: Joinville – SC 
 
12/09/2017 até 14/09/2017 – SEINCC 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos 
Cidade: São João Batista - SC 
 
13/09/2017 até 15/09/2017 – SECOP 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Enotel Convention & SPA 
Cidade: Ipojuca – PE  
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 

 
Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


