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1. Comércio - Supermercados 

Supermercados registram R$ 7,11 bilhões em perdas em 2016, revela 
Abras 

 
12 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Resultado representa 2,1% do total faturado pelas redes varejistas no ano 
passado, um aumento de 0,14% ante igual período do ano anterior 
 

Os supermercados brasileiros tiveram R$ 7,11 bilhões de perda do 
faturamento bruto em 2016 em razão de furtos, erros ou quebra operacional, de 
acordo com dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O 
resultado representa 2,1% do total faturado pelas redes varejistas no ano 
passado, um aumento de 0,14 ponto porcentual ante igual período do ano 
anterior. 

Para o presidente da Abras, João Sanzovo Neto, a alta foi provocada por 
um impacto de maior ocorrência de furtos, sobretudo de produtos como 
bebidas e perfumaria. "A experiência nos mostra que em períodos mais difíceis 
da economia, isso ocorre", disse ele. 

O total desperdiçado em perdas no setor equivale ao faturamento de 
uma rede supermercadista de grande porte. Se fossem faturados por uma 
única empresa, os R$ 7 bilhões perdidos representariam a quinta maior rede de 
supermercados do Brasil. 

O estudo identificou que 40,3% das empresas do setor ainda não 
possuem uma área de prevenção de perdas. No entanto, o número já foi muito 
maior no passado: era de 72% em 2012. 

"Temos muito trabalho pela frente ainda no setor em busca de 
rentabilidade e de crescimento, mas também temos muito trabalho como 
cidadãos, de trabalharmos para diminuir o desperdício dentro das nossas 
lojas", comentou Sanzovo. 

O executivo ainda destacou a necessidade de redução de desperdício 
no caminho dos produtos até as lojas, sobretudo no caso de itens perecíveis. 
Ele avaliou positivamente, no entanto, o fato de que houve redução na 
comparação anual das perdas com itens como frutas, legumes e verduras, 
além de carnes. 
 
Link http://www.dci.com.br/comercio/supermercados-registram-r$-7,11-bilhoes-
em-perdas-em-2016,-revela-abras-id650698.html 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/rosana-alc-ntara-participa-de-simp-sio-de-pol-ticas-p-blicas-para-com-rcio-e-
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2. Serviços – Transporte Aéreo 

Companhias aéreas retomam voos do Brasil para Flórida após reabertura de 
aeroportos 

 
12 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Durante a passagem do furacão Irma, as empresas promoveram campanhas de 
remarcação de passagens para evitar transtornos maiores. 
 

As companhias aéreas deram início à retomada de voos do Brasil para a 
Flórida nesta terça-feira (12), após a reabertura dos aeroportos do Estado norte-
americano atingido pelo furacão Irma. 

Durante a passagem do furacão, as empresas promoveram campanhas de 
remarcação de passagens para evitar transtornos maiores, mas devido ao fechamento 
dos aeroportos, foram impedidas de operar por alguns dias. 

Nesta terça-feira, as autoridades norte-americanas anunciaram a abertura 
parcial dos aeroportos da Flórida, o que permitiu a volta do tráfego aéreo em um dos 
centros mais movimentados dos Estados Unidos. 

A Latam, que teve 34 voos cancelados do Brasil para Orlando e Miami entre 8 
e 11 de setembro, informou que "está retomando gradualmente as suas operações em 
Miami". 

A empresa mantém a orientação aos passageiros para que continuem 
verificando o status de voos marcados até 16 de setembro antes do embarque. 

Já a Azul, que opera voos do Brasil para os aeroportos de Fort Lauderdale e 
Orlando, informou que além do restabelecimento de seus 19 voos semanais, prestará 
assistência aos passageiros que foram impedidos de retornar ao Brasil. 

"A companhia está prestando toda a assistência possível aos seus clientes que 
foram afetados pelo furacão e os reacomodará em outros voos da empresa para que 
possam voltar o mais rápido possível para o Brasil", disse a Azul, em nota. 

A Delta, parceira da Gol em voos para os Estados Unidos, informou que seu 
voo agendado entre Guarulhos e Miami para esta terça-feira está confirmado. Em seu 
site internacional, a empresa afirmou que retomou as operações na Flórida e em 
Atlanta nesta terça-feira. 

A companhia também aumentará o número de voos entre Atlanta e os 
aeroportos de Tampa, Fort Laurderdale, Orlando e Miami nesta terça-feira. 

Representantes da Avianca no Brasil não puderam ser contatados. 
Caribe 
A Gol, que opera voos para a República Dominicana, informou que suas 

operações em Punta Cana estão normalizadas e nenhum voo foi afetado. 
Na semana passada, a companhia chegou a enviar um avião extra, além de 

outro que já estava programado, que retirou 160 turistas do país antes da chegada do 
Irma ao Caribe. 

 
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/companhias-aereas-retomam-
voos-do-brasil-para-florida-apos-reabertura-de-aeroportos.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio Eletrônico 

Saiba como se proteger de fraudes em compras pela internet 

 
12 de Setembro de 2017 

Fonte: E–Commerce News 
 

Um estudo da ClearSale, empresa especializada em soluções 
antifraude, aponta que as tentativas de fraude realizadas no comércio 
eletrônico brasileiro caíram de 4,4% para 3,05% em 2016. Este resultado, no 
entanto, não significa que houve uma diminuição na quantidade de 
cibercriminosos em atuação, mas sim que as pessoas têm demonstrado maior 
confiança em realizar transações comerciais pela internet. 

Além disso, pesquisas indicam que o e-commerce, que faturou R$21 
bilhões no primeiro semestre de 2017, deve continuar crescendo. A expectativa 
é que o este segmento atinja com R$ 50 bilhões em faturamento[1], o que 
representa um crescimento de 12% em comparação com o ano anterior. 

Apesar do cenário positivo, tentativas de fraude ainda são uma realidade 
no Brasil. Para evitar que fraudadores aproveitem o aumento das vendas online 
para encontrar maneiras de burlar a segurança e prejudiquem lojistas ou 
consumidores, a ClearSale recomenda alguns cuidados fundamentais: 

Cuidado não só com os e-mails de phishing, mas com as potenciais 
ameaças em redes sociais, como mensagens privadas e páginas e anúncios 
com ofertas imperdíveis; 

Instale o Compre&Confie em seus dispositivos. Este aplicativo 
totalmente gratuito alerta o usuário caso seu CPF seja usado em uma 
transação indevida, permitindo que ele impeça a fraude clicando no botão “Não 
fui eu”; 

Pesquise a reputação da loja antes de realizar a compra. O consumidor 
pode checar a lista do Procon de sites que devem ser evitados ou sites que 
avaliam as lojas. Caso não existam avaliações da empresa na internet, o 
recomendado é evitar efetuar a compra e buscar um outro site de confiança; 

Procure dados oficiais da empresa como CNPJ, endereço físico e 
contato. Sites de e-commerce falsos podem não disponibilizar essas 
informações; 

Somente confie as suas informações pessoais a sites que tenham “https” 
no endereço da Web ou um ícone de cadeado na parte inferior do navegador; 

Use um sistema de segurança para se proteger dessas ameaças em 
seus devices. 

Já para os lojistas, as dicas são: 
Analise todas as transações, não só aquelas marcadas pelos filtros 

antifraude. Isso faz com que você identifique tendências de fraude e 
comportamento em grupos de encomendas virtuais. 

É preciso ficar atento em produtos com maior liquidez como games 
(10,6% em tentativas de fraude), celulares (8,3% em tentativas de fraude) e 
produtos esportivos (4,9% em tentativas de fraude)[2], pois costumam atrair o 
interesse dos cibercriminosos por serem fáceis de revender. 
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Foque na experiência do consumidor. Ao sofrer uma fraude, o usuário 
fica emocionalmente abalado o que pode gerar um estresse na comunicação. 

Invista em um serviço de segurança para identificar as fraudes e 
impulsionar boas compras. Não dependa apenas de filtros baseados em regras 
para proteger seu negócio, os fraudadores têm métodos para a identificação 
dessas regras antifraude. Ao invés disso, utilize uma abordagem multifacetada 
que combina tecnologia de ponta, inteligência estatística e análise humana 
sofisticada. 

Entre para o Movimento Compre&Confie. Este aplicativo totalmente 
gratuito permite que os consumidores barrem uma transação indevida, 
permitindo que ele impeça a fraude clicando no botão “Não fui eu”; 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/saiba-como-se-proteger-de-
fraudes-em-compras-pela-internet/ 
 

Voltar ao índice  
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4. Infraestrutura 

Governo planeja privatizar um terço das estatais federais 

 
13 de Setembro de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Número deve cair de 154 para 100 ao final do processo de privatização; em um 
ano, empresas foram de prejuízo de R$ 32 bilhões a lucro de R$ 4,6 bilhões 
 

A nova rodada de privatização das estatais federais vai reduzir em um 
terço o número de companhias do governo, nos cálculos do secretário de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do 
Planejamento, Fernando Ribeiro Soares. O número de empresas já caiu este 
ano de 154 para 150 e deve diminuir para cerca de 100 ao final do processo de 
privatizações das empresas anunciado recentemente. 

Corte de luz 
Só a venda da Eletrobrás será responsável por diminuir em 38 a 

quantidade de estatais federais Foto: Pilar Olivares/Reuters - 20/8/2014 
Em entrevista ao Estadão/Broadcast, Soares disse que o enxugamento 

visa a tornar os grupos empresariais estatais “mais leves” garantindo mais 
retorno ao governo federal. “É uma maldade dizerem que buscamos com as 
privatizações só o resultado fiscal. Queremos promover a racionalidade”, disse 
o secretário. 

Só a venda da Eletrobrás será responsável por diminuir em 38 a 
quantidade de estatais federais. A operação incluirá a holding e todas as suas 
subsidiárias, com exceção da Eletronuclear, que opera as usinas de Angra dos 
Reis. O governo também trabalha para se desfazer das Sociedades de 
Propósito Específico (SPEs), empresas formadas pela Eletrobrás em parceria 
com outras companhias e que têm um objetivo definido. 

Antes mesmo de colocar em prática esse enxugamento mais drástico, o 
governo adotou medidas para melhorar os resultados das estatais. O conjunto 
de empresas federais saiu de um prejuízo de R$ 32 bilhões, no resultado global 
em 2015, para um lucro de R$ 4,6 bilhões em 2016. O desempenho, que 
incluiu 154 empresas, só foi fechado ontem pelo Ministério do Planejamento e 
divulgado com exclusividade ao Estadão/Broadcast. 

Para o secretário, em 2017 o desempenho será ainda melhor, também 
por causa das duas maiores companhias estatais. “O resultado de R$ 4,6 
bilhões para 2017 é piso. Vamos melhorar mais ainda”, garantiu. “A tendência é 
que os resultados das Eletrobrás e Petrobrás venham a melhorar por tudo que 
está sendo feito”. 

Desinvestimento. No caso da Petrobrás, o secretário citou a política de 
desinvestimentos, centrada na venda de empresas que não atuam na área 
prioritária de exploração, produção e refino de petróleo. Para ele, a melhora do 
resultado das estatais é muito relevante para as contas do governo por três 
razões: evita a necessidade de aportes com recursos do Orçamento com 
impacto nos gastos primários; melhora o repasse de dividendos, e barra o risco 
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de que empresas hoje não dependentes se tornem no futuro dependentes do 
Tesouro Nacional. 

Pelo menos duas estatais correm o risco de passar a depender do 
Tesouro: Infraero e Correios. “Infraero está no radar, estamos preocupados”, 
disse o secretário, ressaltando a importância do trabalho de reformulação que 
está sendo feito nas duas empresas. No caso da estatal aeroportuária, o 
governo já precisou incluir no Orçamento desse ano a previsão de aporte de 
R$ 1,5 bilhão para reforçar o caixa da empresa. 

O secretário ponderou que o processo de privatização “não é 8 ou 80” e 
ressaltou que há muitas possibilidades para melhorar a eficiência das estatais, 
como fusões, extinções e parcerias. No caso de fusão, ele citou a incorporação 
da BB Cor Participações pela BB Corretora e da Telebrás Copa pela holding 
Telebrás. No caso de extinção, está em andamento o fechamento da BNDES 
PLC, subsidiária do banco com sede em Londres. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-planeja-privatizar-um-
terco-das-estatais-federais,70001991160 
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Governo prepara medida provisória para evitar devolução de concessões 

 
12 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Um dia após a Invepar, controladora da Concessionária BR 040 S.A. (Via 040), 
ter anunciado a devolução ao governo da concessão do trecho de 936 quilômetros da 
rodovia BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora (MG), o ministro dos Transportes Portos 
e Aviação, Maurício Quintella, disse hoje (12) que o governo trabalha para resolver a 
situação, com a edição de uma medida provisória. 

“Na próxima reunião do PPI [Programa de Parceria de Investimentos], vamos 
apresentar os novos estudos que serão qualificados para uma nova licitação do 
trecho. Esse é um processo natural de relicitação e essa foi a solução encontrada pelo 
governo para resolver o problema de concessões inexequíveis”, disse Quintella depois 
de participar da abertura do 10º Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões da 
Associação Brasileira de Concessões Rodoviárias (ABCR). 

Com a medida provisória, o governo quer tentar minimizar os impactos de 
eventuais novas devoluções e que vai servir tanto para rodovias quanto para 
aeroportos, com base na Lei 13.448 de 2017, que permitiu a relicitação dos 
empreendimentos. 

A medida provisória vai ampliar o prazo mínimo para os investimentos 
obrigatórios nas rodovias (duplicação) de cinco para até 14 anos, entre outras 
mudanças. A expectativa é que o texto seja apresentado até o fim desta semana. “A 
medida vai permitir que as empresas com contratos vigentes tenham seus contratos 
reavaliados e reequilibrados pela agência reguladora – por diminuição de prazo ou 
tarifa”, disse Quintella. 

O contrato de concessão da BR-040 foi assinado em 2014 e tinha prazo de 30 
anos. A empresa tem como sócios os fundos de pensão Previ (Banco do Brasil), 
Petros (Petrobras), Funcef (Caixa) e a construtora OAS. 

Até a concretização da devolução, caberá ao consórcio a manutenção dos 
serviços de operação, com inspeção 24 horas e socorro médico e mecânico; e a 
manutenção da rodovia, com trabalhos de conservação, sinalização e manutenção do 
pavimento. 

Revisão do contrato 
Em maio, o consórcio havia apresentado à Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) um pedido de revisão do contrato. Ao anunciar a devolução, o 
consórcio disse que a crise econômica inviabilizou a manutenção do negócio. 

“O projeto inicial da concessão que serviu como base para a proposta 
apresentada pela Via 040, em 2013, foi totalmente desconfigurado pelas alterações 
nas condições previstas na licitação e pelos impactos negativos da grave crise 
econômica que o Brasil enfrenta desde 2014, que vem influenciando a queda drástica 
do tráfego estimado”, disse o consórcio em nota. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/governo-prepara-
medida-provisoria-para-evitar-devolucao-de-concessoes 

 
Voltar ao índice  
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5. Logística – Transporte Rodoviário 

Governo lançará concessão de curto prazo para manutenção de rodovias 

 
13 de Setembro de 2017 

Fonte: Gazeta Online 
 
Contratos serão mais curtos e pedágio será único no país 
 

Com o Orçamento cada vez mais restritivo e dificuldades para manter as 
condições da malha rodoviária federal, o governo pretende anunciar, em até 60 dias, 
uma nova modalidade de concessão, batizada de Gestão Integrada de Rodovias 
(GIR). Serão contratos mais curtos, com duração de dez anos (no modelo tradicional, 
o prazo é de 30 anos) e que vão abranger estradas que não demandam grandes 
investimentos, como duplicação de pistas. Os novos concessionários terão a 
obrigação de tapar buracos, cortar o mato, manter a sinalização, fazer pequenas 
obras, como terceira faixa, alargamento, travessia urbana para aumentar a capacidade 
e conservar as condições da via. Em compensação, o usuário passará a pagar 
pedágio. 

As rodovias a serem concedidas na nova modalidade serão licitadas e, 
diferentemente do modelo tradicional, o critério do leilão não será a menor tarifa. O 
governo quer fixar um valor de pedágio para todo o país, de forma que os trechos mais 
rentáveis, com volume elevado de veículos ajude a manter os deficitários. Para isso, 
será criada uma espécie de fundo que não estaria sujeito aos cortes orçamentários da 
União — uma Conta de Desenvolvimento Rodoviário (CDR), como já funciona no setor 
elétrico, que vai receber uma parte das receitas com tarifas auferidas nessas novas 
concessões. 

Proposta de R$ 5 a cada cem quilômetros 
A tarifa geral ainda não está definida, mas um número que chegou a ser 

discutido foi de R$ 5 a cada cem quilômetros. Este valor pode ser considerado elevado 
para rodovias lucrativas, nas quais o concessionário poderia cobrar R$ 1, por exemplo, 
para cobrir todo o seu custo econômico. Mas seria insuficiente para manter os trechos 
deficitários, com baixo volume de tráfego. A diferença de R$ 4 seria repassada para a 
CDR. 

De acordo com dados do Ministério dos Transportes, o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tem sob sua responsabilidade 50 mil 
quilômetros de estradas em todo o país. Pelos planos do governo, 20 mil quilômetros 
poderão ser concedidos dentro da nova modalidade. 

A lista ainda está em discussão e vai levar em conta rodovias importantes para 
o escoamento da produção, com movimento alto de caminhões. Entre elas, a BR-262 
(Mato Grosso do Sul); BR-163 (entre Mato Grosso e Pará); BR-364 (no oeste de Mato 
Grosso); BR-262 e BR-267 (Mato Grosso do Sul) e BR-155 (Pará), entre outras. 

Durante a abertura do 10º Congresso da Associação Brasileira de Concessões 
Rodoviárias (ABCR), o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, destacou que o 
Orçamento da União vai continuar cada vez mais apertado. Isso, segundo ele, pode 
levar a uma deterioração das condições das estradas do país, diante da escassez de 
recursos. 

— O Brasil nunca precisou tanto da parceria com o setor privado — disse o 
ministro. 

Quintella afirmou que o modelo de concessões vai estimular novos nichos de 
mercado e a entrada de pequenas construtoras. Serão licitados trechos mais curtos, 
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de até 300 quilômetros, visando à eficiência e à qualidade do serviço prestado aos 
usuários. 

Risco de paralisação de obras 
O secretário de Fomento e Parcerias do Ministério dos Transportes, Dino 

Antunes Dias Batista, explicou que o novo modelo nasceu da necessidade de 
mudança na forma de o Dnit operar, além da restrição orçamentária da União. 
Segundo ele, o órgão atua de forma dispersa e tem acordos com várias empresas 
para realizar diversas atividades em um mesmo trecho, como, por exemplo, um 
contrato para tapar buracos, outro para cortar o mato, outro para recuperar o asfalto, 
outro para melhorar a sinalização da via. Agora, destacou, haverá um único 
concessionário para fazer tudo isso: 

— Na maioria das rodovias, o usuário não paga pedágio. Mas é preciso deixar 
claro que quem arca com o custo é o contribuinte. 

Ele disse que ainda não está decidido quem será o responsável pela 
administração dos novos contratos, que deve ficar a cargo do próprio Dnit. A Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) continuará responsável pelas concessões 
tradicionais — que seguirão existindo para as estradas que necessitam de 
investimentos pesados. Duas rodovias que passam pelo Rio (Nova Dutra e Concer), 
por exemplo, serão concedidas no modelo tradicional. Os contratos delas vencem em 
2021, e havia intenção do governo em renová-los, mas a decisão foi por uma nova 
licitação. 

O ministro mencionou, ainda, que a malha nas mãos do Dnit é muito extensa, 
apenas 9,4 mil quilômetros estão concedidos ao setor privado. Depois do corte 
orçamentário, explicou, o órgão recebeu neste ano R$ 7 bilhões para pavimentar 
novas estradas e fazer a manutenção do asfalto existente nas rodovias. Ele 
mencionou que os contratos do Dnit com os prestadores de serviço estão em dia, mas 
que as obras correm risco de serem paralisadas se o Ministério do Planejamento não 
liberar pelo menos mais R$ 4 bilhões entre setembro e outubro. 

— Com a mudança na meta, acreditamos que isso será possível — destacou. 
Com menos recursos, o Dnit passou a priorizar a manutenção das rodovias, 

obras com alto índice de execução em vias usadas para o escoamento da produção. 
No evento, o ministro confirmou que será editada nesta semana uma medida 
provisória que vai permitir aos concessionários de contratos antigos ampliar de cinco 
anos para 14 anos o prazo de duplicação das pistas. O investimento também será 
condicionado ao volume de tráfego na via. Em contrapartida, o operador terá o prazo 
do contrato reduzido ou terá de baixar o valor da tarifa. 

 
http://www.gazetaonline.com.br/noticias/brasil/2017/09/governo-lancara-
concessao-de-curto-prazo-para-manutencao-de-rodovias-1014099641.html 
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6. Curtas 

Emprego na construção no país sobe em julho após 33 meses de queda, diz 
sindicato 

12 de Setembro de 2017 
Fonte: G1 

 
Levantamento foi feito pelo Sinduscon-SP em parceria com a FGV, com dados do 
Ministério do Trabalho; em 12 meses, no entanto, nível de emprego acumula queda de 
10,3%. 
 

 O nível de emprego na indústria brasileira de construção civil em julho subiu 
pela primeira vez após 33 meses consecutivos de queda, informou nesta terça-feira 
(12) o Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). 

O setor contratou 1.677 pessoas em julho, empregando um total de 2,458 
milhões de trabalhadores, um número 0,07% maior em relação ao mês anterior, 
mostrou uma pesquisa da entidade em parceria com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) com base em dados do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). 

O Sinduscon-SP atribuiu a melhora a segmentos como preparação de terrenos 
e obras de infraestrutura, mas alertou que ainda não vê uma inversão da tendência 
para este ano. 

Segundo ele, o cenário tende a ser mais favorável no ano que vem, com o 
reaquecimento do mercado imobiliário e a retomada dos investimentos em 
infraestrutura. Em 12 meses, o nível de emprego na indústria de construção civil 
acumula queda de 10,3%, conforme o Sinduscon-SP. 

Após 'efeito JBS', confiança de empresários de supermercados volta a subir 

 
12 de Setembro  de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Índice de confiança, medido pela GfK em conjunto com a Abras, chegou a 51,7 pontos 
numa escala que vai de 0 a 100 
 

A confiança dos empresários do varejo de supermercados voltou a subir em 
agosto, após uma queda em junho em meio a efeitos da crise política gerada pela 
delação de executivos da JBS. O índice de confiança, medido pela GfK em conjunto 
com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), chegou a 51,7 pontos numa 
escala que vai de 0 a 100. Em junho, o índice havia caído para 48 pontos. 

Para Marco Aurélio Lima, diretor executivo da GfK, os dados indicam uma 
tendência de retomada do ânimo dos empresários com a economia. A melhora em 
agosto sinaliza ainda, segundo ele, a percepção de que o cenário macroeconômico 
tem evoluído positivamente, de forma descolada da crise política. 

A expectativa é de um aumento gradual na expectativa dos varejistas para os 
próximos meses. O resultado do índice de confiança de agosto ainda é inferior ao do 
mesmo mês do ano passado, quando atingiu os 56 pontos. 

Dados da GfK apontam ainda que, em agosto, 64% dos empresários disseram 
ter uma expectativa melhor para os próximos seis meses ante um porcentual de 46% 
que respondiam da mesma forma em junho. 

 

Voltar ao índice 
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7. Feiras 
 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia – SP 
 
07/09/2017 até 17/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos - 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  
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – SALÃO INTERNACIONAL GOSPEL 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – AUTONOR 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – FECOIMP 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Imperatriz 
Cidade: Imperatriz - MA  
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14/09/2017 até 17/09/2017 – FENICS 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Exposições João Alencar Athayde 
Cidade: Montes Claros - MG 
 
18/09/2017 até 21/09/2017 – EXPOSIBRAM 2017 
Setor: Mineração 
Local: Centro de Feiras e Exposições George Norman Kutova – EXPOMINAS 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
19/09/2017 até 19/09/2017 – SUPER FEIRA ACAPS PANSHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – FEINACOOP 
Setor: Multisetores 
Local: Expoara Centro de Eventos 
Cidade: Arapongas – PR 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – CHINA HOMELIFE BRAZIL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – CONGRESSO DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS 
DE CALDAS 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Espaço Cultural da Urca  
Cidade: Poços de Caldas - MG 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


