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1. Crédito e Financiamento 

Empresas antecipam pagamento de dívida para evitar incertezas de ano 
eleitoral 

 
03 de Outubro de 2017 
Fonte: Estado de Minas  

 
Diante da reação da economia e já de olho nas eleições de 2018, 

empresas têm ido ao mercado para antecipar pagamentos e alongar dívidas 
para evitar potencial volatilidade de preços em meio à corrida pelo Palácio do 
Planalto. De janeiro a agosto, companhias captaram R$ 69,9 bilhões com a 
emissão de dívida - valor 32% maior que no mesmo período de 2016. 

O fenômeno também chega ao mercado externo. De janeiro à última 
semana de setembro, firmas captaram US$ 21 bilhões com a emissão de 
dívida externa, 10% mais que o registrado em igual período do ano passado. 
Executivos de bancos citam a expectativa de emissão de até US$ 30 bilhões 
neste ano, o que seria o maior valor desde 2014. 

Como consequência, o estoque de compromissos a serem pagos em 
2017 e 2018 caiu 65% desde janeiro. Ou seja, as empresas estão fazendo uma 
dívida de longo prazo e quitando os compromissos que vencem nos próximos 
meses. 

A queda do juro, a volta do apetite por risco dos investidores e as 
incertezas sobre a eleição presidencial abriram uma janela de oportunidade e 
têm servido de pano de fundo para a retomada de uma boa e velha estratégia: 
a troca da dívida cara por outra mais barata. O plano tem sido compartilhado 
por companhias de vários portes e setores. 

A Petrobrás, por exemplo, anunciou ontem a antecipação de 
pagamentos e a contratação de novos financiamentos no total de US$ 6,3 
bilhões. Originalmente, as operações venceriam entre 2018 e 2019. Os novos 
financiamentos foram estendidos para até 2023. 

Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima) mostram que o fenômeno é mais forte desde o início do 
segundo semestre. Apenas entre junho e agosto, a captação de recursos por 
meio de emissão de dívida - usando instrumentos como debêntures e notas 
promissórias - somou R$ 35,9 bilhões e já é superior ao total do primeiro 
semestre. 

"A demanda de muitas operações chega a ser até quatro vezes superior 
ao total oferecido. Há um apetite por risco que não era visto pelo menos nos 
últimos três anos", diz o gerente-executivo de mercado de capitais e 
infraestrutura do Banco do Brasil, Aguinaldo Barbieri. Essa demanda vem 
especialmente de fundos de investimento que têm buscado opções mais 
lucrativas diante da menor rentabilidade dos títulos públicos que seguem a taxa 
Selic. 

Tanta procura tem permitido às empresas captar com custo menor que o 
visto há pouco tempo. A rede Magazine Luiza, por exemplo, emitiu, no fim de 
julho, títulos para 2020 que pagarão ao investidor 113,5% do CDI (taxa de juros 
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cobrada entre os bancos, que acompanha a variação da Selic). O custo é bem 
menor que os 125,20% do CDI dos papéis emitidos pela varejista no ano 
passado e que vencerão em junho de 2018. 

Para o economista-chefe do banco Safra, Carlos Kawall, o momento é 
propício, com juros mais baixos fora e dentro do País. Segundo ele, muitas 
empresas têm procurado antecipar até vencimentos mais longos. Kawall diz 
que dívidas com o BNDES também estão sendo antecipadas. "Começamos a 
ter outras fontes mais competitivas no mercado de capitais. Esse fator se soma 
ao ano eleitoral." 

Eleição 
Executivo de um grande banco privado nota que, dentro das empresas, 

há grande preocupação com a eleição e isso tem motivado muitas operações. 
"Ninguém sabe quem serão os candidatos com chance de vitória. Do ponto de 
vista da gestão financeira, não vale a pena correr o risco especialmente porque 
as condições estão favoráveis atualmente", diz. 

Uma empresa que vai ao mercado e quita a dívida que venceria nos 
próximos meses não ficará exposta à eventual volatilidade futura. O temor dos 
gestores financeiros é que a eleição gere aversão ao risco, o que dificultaria e 
encareceria qualquer tentativa de tomar dinheiro emprestado. "É difícil projetar 
os desdobramentos das eleições. Por isso, todas as possibilidades de redução 
de custo devem ocorrer agora", diz o economista-chefe do Iedi, Rafael Cagnin.  
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/03/internas_economia,90
5475/empresas-antecipam-pagamento-de-divida-para-evitar-incertezas-de-ano-
e.shtml  
 

Voltar ao índice 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/03/internas_economia,905475/empresas-antecipam-pagamento-de-divida-para-evitar-incertezas-de-ano-e.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/03/internas_economia,905475/empresas-antecipam-pagamento-de-divida-para-evitar-incertezas-de-ano-e.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/03/internas_economia,905475/empresas-antecipam-pagamento-de-divida-para-evitar-incertezas-de-ano-e.shtml
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2. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Vendas do varejo de material de construção crescem 7% 

 
03 de Outubro de 2017 

Fonte: Investimentos e notícias  
 

As vendas do varejo de material de construção cresceram 7% em 
setembro, na comparação com o mesmo período de 2016. Na comparação 
com agosto de 2017, o índice se manteve estável no mês. Os dados são da 
Pesquisa Tracking mensal da Anamaco, que entrevistou 530 lojistas entre os 
dias 26 a 29 de setembro. 

“Com esses resultados apresentados, o volume de vendas no ano 
apresenta alta de 4,5%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Já 
nos últimos 12 meses, conseguimos atingir o crescimento de 1%”, explica o 
presidente da Anamaco, Cláudio Conz. 

Segundo o estudo, o desempenho em setembro foi diferente nas regiões 
do país. No Sudeste e Sul apresentaram desempenho estável e semelhante do 
mês de agosto, já no Centro-Oeste, as lojas retraíram 3%, no Norte e no 
Nordeste foram regiões que mais apresentaram variações, apresentando 
retração de 8% e 6% nas vendas, respectivamente. 

“Tintas e revestimentos cerâmicos são as categorias que impulsionaram 
o setor este mês, pois houve um aumento significativo de vendas, o que indica 
que a família brasileira já está iniciando as reformas das casas para o final de 
ano”, afirma Conz. “As pessoas costumam segurar as reformas no começo do 
ano, devido às diversas despesas e contas a pagar, porém, não é o que 
acontece no segundo semestre. Tradicionalmente, este período representa 
65% do volume de vendas no ano, pois com a chegada das festas, a 
população se preocupa em deixar a casa mais arrumada, consertando aquele 
encanamento ou pintando a parede que precisava”, completa. 

Através do “Bus Tracking”, uma possibilidade de incluir perguntas carona 
juntamente à pesquisa mensal desenvolvida pela Anamaco, indicou que 70% 
dos lojistas acreditam que terão um aumento no volume de vendas de 
predominantemente 10% no mês de outubro. “O Segundo semestre do ano é 
sempre mais positivo para o nosso setor”, afirma Conz, completando: “Porém, 
tratando-se da superação dos dois anos muito difíceis no segmento de material 
de construção, este crescimento nas vendas deve ser comemorado ainda mais. 
Finalmente estamos conseguindo respirar um pouco e celebrar o crescimento, 
no entanto, não podemos nos acomodar.'' 

Em setembro, o ministro das Cidades assinou a portaria que 
regulamenta o Cartão Reforma, programa que auxiliará famílias carentes com 
até R$9.646,07 para aumentar ou reformar a casa. De acordo com o ministério, 
os municípios atingidos por enchentes, alagamentos, enxurradas, inundações, 
chuvas intensas e de granizo, terão prioridade para receber o benefício. Isso 
deve influenciar e muito as vendas no setor, pois com este apoio, as famílias 
conseguirão realizar as reformas necessárias e consequentemente, a venda de 
material de construção irá aumentar. Fora isso, há o Construcard, a linha de 
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crédito oferecida pela CAIXA que está em fase de testes para que o cliente 
consiga contratar o Construcard na própria loja, reduzindo a burocracia hoje 
existente para a liberação do financiamento e permitindo que o lojista fidelize o 
cliente que entra na loja buscando mais informações sobre a linha. ''Somando 
estas linhas de financiamento e o crescimento no acumulado deste ano, a 
previsão é que até o final de 2017, o setor apresente crescimento de 5% sobre 
2016”, declara. 

Os lojistas entrevistados das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste 
pretendem fazer novos investimentos nos próximos meses. Já intenção de 
contratar novos funcionários no mês de outubro aumenta no Sul mas retrai na 
região Norte. O mercado continua mostrando-se cada vez mais distante e 
independente sobre a política brasileira. O otimismo do setor com relação às 
ações do Governo nos próximos 12 meses subiu de 32% para 36%. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-do-varejo-
de-material-de-construcao-crescem-7 
 

Voltar ao índice  

 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-do-varejo-de-material-de-construcao-crescem-7
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-do-varejo-de-material-de-construcao-crescem-7
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3. Comércio Eletrônico 

Vendas na Black Friday devem crescer 15% em 2017, diz Ebit 

 
02 de Outubro de 2016 

Fonte: Correio Braziliense  
 

O crescimento das vendas, no entanto, é menor do que o registrado em 2016, quando 
houve aumento de 17% em comparação aos números de 2015 
 

As vendas na Black Friday brasileira devem bater novo recorde em 2017. 
Segundo estimativa da Ebit, empresa que acompanha dados sobre o comércio 
eletrônico nacional, a movimentação deverá atingir R$ 2,185 bilhões, alta 15% em 
relação a 2016. O crescimento das vendas, no entanto, é menor do que o registrado 
em 2016, quando houve aumento de 17% em comparação aos números de 2015. 

Uma pesquisa realizada pela Ebit mostra que 81% dos entrevistados 
pretendem consumir durante a Black Friday, sendo que 41% já adiantarão as compras 
de Natal. Para este ano, a estimativa é que os pedidos online aumentem 7,7%, de 
2,92 milhões para 3,1 milhões. Além disso, o valor médio gasto por cada cliente 
deverá ser de R$ 695, alta de 6,4%. 

Os produtos mais visados pelos consumidores são os eletrônicos, com 34% da 
intenção de compra, seguidos de eletrodomésticos (27%), informática (24%). Telefonia 
e celulares é o quarto mais visado, com 23% das intenções de compra, mas tem o 
tíquete médio mais alto, de R$ 1.236. 

"A expectativa de crescimento está baseada no aumento do número de 
consumidores virtuais e na melhora do cenário econômico com controle da inflação, 
diminuição da taxa de juros e o índice de desemprego. O consumidor está mais 
confiante de que o pior da crise já passou, por isso deve usar parte do 13º salário para 
comprar na Black Friday", explica em nota Pedro Guasti, CEO da Ebit. 

A Black Friday será realizada no dia 24 de novembro. O evento foi criado nos 
Estados Unidos, onde é realizado na sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças. 
Chegou ao Brasil em 2010 e já se tornou a principal data do calendário do varejo 
eletrônico. Em 2016, as lojas registraram movimento 20 vezes maior do que um dia 
comum. 

Apesar do crescimento das vendas, as chamadas "promoções maquiadas" - 
quando uma empresa eleva os preços dias antes da Black Friday para, em seguida, 
derrubá-los, anunciando grandes promoções -, ainda deixam o consumidor brasileiro 
desconfiado. Prova disso é que 38% dos entrevistados afirmaram que não pretendem 
comprar na Black Friday por não acreditarem nos descontos. Em 2016, eram 41%. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/02/internas
_economia,630673/vendas-na-black-friday-devem-crescer-15-em-2017-diz-
ebit.shtml 
 

Voltar ao índice  
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4. Emprego 

Geração Y gosta mais de comprar no e-commerce que geração Z, diz 
pesquisa da Rakuten 

 
02 de Outubro de 2016 

Fonte: E-Commerce News  
 

A preferência das pessoas por comprar pela internet já é uma realidade 
entre todas as gerações. Até mesmo entre os babyboomers, geração nascida 
logo após a Segunda Guerra Mundial, a inclinação pela compra online atinge 
84% das pessoas. No entanto, ao contrário do que se poderia pensar, não são 
os jovens de 20 anos ou menos os campeões na escolha pelo e-commerce. 

A porcentagem de consumidores nascidos depois de 1995, a chamada 
geração Z, que se declarou estar mais propensa a usar o e-commerce para 
comprar produtos ou contratar serviços ainda é esmagadora (87%), contra 13% 
que preferem comprar em lojas físicas. Os números são de uma pesquisa da 
Rakuten Digital Commerce com 472 consumidores das 4 gerações. 

Já os representantes da geração Y gostam mais ainda da modalidade: 
95% das pessoas que têm entre 27 e 37 anos priorizam a compra pela web em 
detrimento das lojas físicas. Esta geração ainda se destaca na compra via 
mobile (40%, enquanto a média foi de 29%) e na busca pelo menor preço. Para 
84% das pessoas nesta faixa etária, o custo é o fator que mais influencia na 
compra. 

Entre os consumidores da geração X, nascidos entre 1960 e 1979, o 
índice de preferência por comprar online é igual ao dos millennials mais jovens, 
a chamada geração Z: 87%. A geração X se destaca também como a que mais 
planeja antes de fazer comprar (91%), 4 pontos percentuais a mais que a 
média geral. 

A disputa entre as gerações Y e Z continua em outros quesitos. Se por 
um lado a geração Z é a que mais usa apenas apps para finalizar a compra 
(75%, enquanto a média foi de 65%), a geração Y é a campeã nas compras de 
produtos de saúde e beleza, entretenimento e casa & decoração. Por outro 
lado, os millennials da geração Y também ostentam um recorde não tão 
positivo: a compra por impulso, declarada por 32% das pessoas que 
responderam a pesquisa. 

E não pense que os mais velhos ficaram de fora. São eles os que mais 
compram produtos ou serviços relacionados a viagem e turismo pela internet. 
Já quando o assunto é segurança, também são os que mais se preocupam: 
apenas 4% disseram não analisar atentamente todos os aspectos de 
segurança do e-commerce antes de fazer a compra. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/geracao-y-e-commerce-geracao-
z/ 

 
Voltar ao índice  
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5. Empreendedorismo 

Escolas criativas impulsionam empreendedorismo no País 

 
02 de Outubro de 2017 

Fonte: Segs  
 

O Brasil está entre os países mais empreendedores do mundo. Dados 
da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) mostram que, em 2016, a 
taxa total de empreendedorismo no país foi de 36%, ou seja, cerca de 48 
milhões de pessoas com idades entre 18 e 64 anos estavam envolvidas na 
criação ou manutenção de algum negócio. No entanto, o mesmo documento 
aponta que ainda falta inovação no empreendedorismo brasileiro. 

Intensificar programas de capacitação do empresário, com noções de 
liderança e inovação está entre as principais recomendações dos especialistas 
para melhoria das condições para empreender no Brasil, conforme a mesma 
pesquisa. E, para suprir essa lacuna, tem surgido uma nova forma de 
impulsionar os negócios: as escolas criativas de empreendedorismo. 

O objetivo é impulsionar a indústria criativa, por meio da análise de 
tendências sociais e de mercado. Nesse tipo de estabelecimento, a premissa é 
de que é possível ensinar novas formas de pensar. A começar pelo fato de que, 
nas escolas criativas, as aulas não seguem os padrões de um curso tradicional; 
são momentos voltados à inspiração, com processos inovadores de 
aprendizado. 

Nas escolas criativas, o aluno é estimulado por meio de construções de 
cenários, diferentes ambientes em sala de aula, com liberdade para expressar 
o que pensa sem repreensão. Assim, desenvolvem melhor capacidade de 
compreender as ferramentas de trabalho e colocá-las em prática. 

“É inspirar e preparar; romper barreiras por meio da criatividade”, 
comenta Douglas Panatta, idealizador da Rock3t, escola criativa com sede em 
Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Fundada em agosto de 2016, a Instituição 
já atendeu mais de 1,5 mil participantes em cursos e eventos que ensinam 
novas abordagens, desde como fazer apresentações em público até análise de 
tendências de mercado. 

De acordo com os fundadores, o público-alvo dos cursos são pessoas 
que buscam inovar e não se conformam com modelos ultrapassados, e que o 
único pré-requisito é a “fome por transformação”. Ao final das capacitações, os 
alunos recebem um certificado de conclusão. 

“Nós somos o resultado da educação que tivemos. Como escola, 
queremos deixar o aluno seguro, porque a teoria é diferente na hora de colocar 
em prática”, ressalta Rodrigo Kray, idealizador da Rock3t. Segundo ele, a 
Escola propõe a “quebra de velhas metodologias de ensino, para quem não 
quer mais do mesmo”. 

O foco no resultado é o que embasa a metodologia de ensino da Rock3t. 
Esse é o mote que inspira a programação dos cursos e a escolha dos 
professores. Em uma das capacitações, intitulada Showtime, o participante 
aprende a fazer apresentações de alto nível em público, de maneira dinâmica, 
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usando abordagens da semiótica e adaptando o conteúdo à plateia. Além 
disso, na Rock3t, a experiência vivencial é considerada mais importante do que 
a teoria. Por isso, os professores são experts do mercado, autores de projetos 
de referência em seus ramos, e não apenas teóricos ou pesquisadores dos 
conteúdos abordados. 

“Atualmente, somos formados por um sistema educacional fast-food, em 
que tudo é padronizado, industrializado. Temos de mudar isso para uma 
educação orgânica e pessoal e aprender que o florescimento humano não é 
um processo linear e mecânico”, afirma Ken Robinson, especialista britânico 
em educação e criatividade. Em sua visão, a educação precisa ser 
personalizada e customizada para diferentes circunstâncias. “É preciso criar 
um sistema em que as pessoas busquem suas próprias respostas”, conclui. 
Robinson é professor emérito da Universidade de Warwick, na Inglaterra, e 
consultor dos governos europeu, asiático e americano nas áreas de 
criatividade, cultura e educação. 
 
http://www.segs.com.br/seguros/84613-escolas-criativas-impulsionam-
empreendedorismo-no-pais.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.segs.com.br/seguros/84613-escolas-criativas-impulsionam-empreendedorismo-no-pais.html
http://www.segs.com.br/seguros/84613-escolas-criativas-impulsionam-empreendedorismo-no-pais.html
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6. Curtas 

FGV: IPC-S acelera em 5 de 7 capitais pesquisadas na 4ª quadrissemana 
de setembro 

 
03 de Outubro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou em cinco das sete capitais 
analisadas na quarta quadrissemana de setembro na comparação com a 
medição imediatamente anterior. O índice caiu 0,02% em setembro após subir 
0,13% em agosto. Em relação à terceira quadrissemana de setembro (-0,07%), 
o IPC-S mostrou uma aceleração de 0,05 ponto porcentual. 

As capitais que tiveram acréscimo nas taxas de variação foram Salvador 
(0,11% para 0,17%), Brasília (0,16% para 0,20%), Recife (0,07% para 0,27%), 
São Paulo (-0,11% para -0,04%) e Rio de Janeiro (-0,27% para -0,21%). 

Em Belo Horizonte, a taxa de variação manteve-se no mesmo nível da 
quadrissemana anterior (0,22%). Já em Porto Alegre, a variação do IPC-S teve 
uma deflação maior, de -0,22% para -0,24%, informou a FGV nesta terça-feira, 
dia 3. 

Desenvolvedora lança sistema de gestão gratuito para PMEs 

 
02 de Outubro de 2017 

Fonte: E-Commerce News  
 

A SoftUp, desenvolvedora de softwares para gestão de empresas com 
atuação no atacado, varejo, indústria e prestação de serviços, lançou, na última 
semana, uma solução online gratuita para o gerenciamento de pequenas e 
médias empresas (PME): o SistemaGrátis. 

O sistema possibilita aos gestores controlar clientes, vendedores, 
produtos orçamentos, vendas, estoque, financeiro, fluxo de caixa, agenda, 
ordens de serviço, emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e) e o sistema 
autenticador e transmissor de cupons fiscais eletrônicos (CF-e-SAT). Também 
disponibiliza indicadores e gráficos dos resultados. 

O próximo passo, de acordo com a empresa, é implementar a emissão 
de boletos e nota fiscal municipal. 

Criado em GeneXus, plataforma que automatiza o desenvolvimento de 
aplicativos, o app é o projeto mais expressivo desenvolvido pela companhia. 

“Foram três desenvolvedores trabalhando por cerca de um ano e está 
em constante aprimoramento e atualização”, conta o sócio fundador da SoftUp, 
Robinson Idalgo, que é diretor Comercial e Administrativo. 

Além da ferramenta gratuita, a empresa também oferece planos pagos, 
com adicionais ao serviço básico. 
 

Voltar ao índice  
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7. Feiras 

 
01/10/2017 até 03/10/2017 – ASIAN & SEA FOOD SHOW 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
02/10/2017 até 05/10/2017 – FUTURECOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – CONGRESSO ABES/FENASAN 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – TUBOTECH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – WIRE SOUTH AMERICA 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – MERCOPAR 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva 
Cidade: Caxias do Sul – RS 
  
03/10/2017 até 08/10/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE ESPIRITO 
SANTO 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Pavilhão de Carapina 
Cidade: Serra – ES 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – FEMICC NORDESTE 
Setor: Coureiro/Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – MAQUINTEX 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
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03/10/2017 até 06/10/2017 – SIGNS NORDESTE 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
 
04/10/2017 até 08/10/2017 – EXPOMUSIC 
Setor: Instrumentos Musicais 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/10/2017 até 08/10/2017 – FLIQ 
Setor: Multisetores 
Local: Cidade da Criança 
Cidade: Natal – RN 
 
05/10/2017 até 15/10/2017 – FEIRA DA LOUCURA POR SAPATOS 
Setor: Coureiro/Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
05/10/2017 até 15/10/2017 – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
06/10/2017 até 08/10/2017 – EXPONUTRITION 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Marina da Glória 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


