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1. Siscoserv 

 

Secretaria de Comércio e Serviços publica 10ª edição dos Manuais do 
Siscoserv 

24 de Fevereiro de 2016 
Fonte: DCI  

 
A Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil publicaram no Diário Oficial da União desta terça-feira (23) a Portaria 
Conjunta RFB/SCS nº 219 com a 10ª Edição dos Manuais Informatizados dos 
Módulos Venda e Aquisição do Sistema Integrado de Comércio Exterior de 
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no 
Patrimônio (Siscoserv). 

Segundo o Secretário de Comércio e Serviços, Marcelo Maia, “a 
publicação de novas edições dos Manuais do Siscoserv é parte do esforço 
contínuo tanto da SCS/MDIC quanto da Receita Federal de tornar o registro no 
Siscoserv cada vez mais simples e de se comunicar com o setor privado de 
forma mais clara”.  O Secretário destacou ainda o compromisso da Comissão 
do Siscoserv de buscar explicitar nos Manuais as respostas às dúvidas mais 
frequentes recebidas do Setor Privado. 

A nova edição contempla a divisão do Manual em 3 capítulos, sendo que 
o primeiro contém informações gerais e normativas sobre o sistema, o segundo 
explica como operar o sistema e o terceiro contém cenários exemplificativos de 
registros no Siscoserv. Nesta edição os cenários incluem o registro de 
transporte internacional de cargas (frete) e seguros. 

As demais alterações podem ser verificadas clicando aqui  
Cabe destacar que alinhado ao esforço de simplificação e transparência 

assumido pelo Governo Federal, as novas funcionalidades, que serão 
implementadas 90 dias após a publicação dos Manuais, estão sendo 
antecipadas para que os usuários, especialmente da transmissão em lote, 
tenham tempo hábil para se adequar. 
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&noticia=14346 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio - Supermercados 

Para diminuir filas, supermercado no interior de SP adota 
autoatendimento 

 
24 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo 
 

Uma rede de supermercados de Campinas, no interior do Estado de São 
Paulo, implantou neste mês um serviço de autoatendimento em seis caixas. 

Neles, o cliente passa os produtos no sistema de leitura de código de 
barras, verifica preços, pesa alimentos vendidos por quilo, paga diretamente a 
conta com cartões de crédito ou débito e retira seu comprovante. O sistema 
limita a compra a até 15 produtos e o cliente também empacota a compra. 

O objetivo é diminuir o tempo nos locais de pagamento, atraindo 
principalmente quem quer fazer pequenas compras e muitas vezes desiste por 
causa de filas. 

Esses caixas automáticos ampliam a oferta de atendimento rápido, 
sendo também úteis em horários de menor demanda, nos quais vários pontos 
de pagamento convencional são fechados para que os funcionários possam 
fazer suas refeições. 

Campinas é a primeira cidade da região a utilizar essa tecnologia, que 
foi testada pela primeira vez em Nova York e, no final de 2014, chegou a 400 
mil equipamentos em funcionamento em todo o mundo. Jundiaí é outra cidade 
do interior a ter uma experiência similar. 

Uma das preocupações é que a inovação possa gerar desemprego. A 
rede, entretanto, afirma que mantém funcionários trabalhando no apoio a 
usuários junto aos novos pontos de pagamento. 

"Não fechamos nenhum caixa, na verdade abrimos mais e colocamos 
pelos menos mais duas pessoas para dar auxílio aos clientes", afirma Mácio 
Sandolin, gerente de marketing da rede Enxuto. 

Sandolin diz que há duas semanas estão operando em teste e nesta 
terça-feira, 23, a operação começou oficialmente. O objetivo é avaliar o retorno 
para definir a implantação em outros supermercados. "O público está gostando 
muito, a operação é rápida e não tivemos nenhuma fila até agora", conta. 

O gerente também diz que clientes de todas as idades e classes sociais 
estão experimentando a novidade. "Temos uma ideia preconcebida de que 
pessoas de terceira idade, menos ligadas à tecnologia, teriam mais dificuldades 
e evitariam o uso desses caixas, mas não é isso que está ocorrendo", avalia 
Sandolin. 
 
http://economia.uol.com.br/noticias/estadao-
conteudo/2016/02/24/supermercado-no-interior-de-sp-adota-
autoatendimento.ht 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Lucro da Via Varejo cai quase 100% em 2015 

24 de Fevereiro de 2016 
Fonte: G1 

 
Ganho da varejista no ano passado foi de apenas R$ 3 milhões.  
Ano apresentou 'cenário econômico adverso', diz empresa. 
 

A Via Varejo, dona das bandeiras Casas Bahia e Ponto Frio, fechou 
2015 com lucro líquido de R$ 3 milhões, uma queda de 99,7% em relação a 
2014, quando teve ganho de 938 milhões, informou a companhia nesta quarta-
feira (24). Nos últimos três meses do ano, a companhia teve prejuízo de R$ 
177 milhões, uma queda de 149,7% frente ao mesmo período do ano anterior. 

Em comunicado, a varejista de móveis e eletroeletrônicos afirmou que 
2015 "apresentou um cenário econômico adverso para o setor de bens 
duráveis", com queda abrupta nas vendas do setor a partir do segundo 
trimestre. 

"Diante desta rápida mudança de cenário a Companhia colocou em 
prática uma série de ajustes, visando principalmente o aumento de 
competitividade, eficiência operacional, melhoria de serviços, rentabilização 
das lojas e preservação do caixa", diz a companhia em nota enviada à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/02/lucro-da-varejo-cai-
quase-100-em-2015.html 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Confiança da construção volta a registrar queda em fevereiro 

25 de Fevereiro de 2016 
Fonte: R7 

 
 Essa foi a terceira queda seguida do indicador, que atingiu o menor nível da 
séria histórica 
 

O ICST (Índice de Confiança da Construção), da FGV (Fundação Getulio 
Vargas), recuou 0,9 ponto percentual em fevereiro, atingindo 66,6 pontos, o 
menor nível da série histórica. Depois de subir em novembro passado (0,9 
ponto), essa foi a terceira queda consecutiva, sucedendo as variações de -0,3 
ponto, em dezembro de 2015, e de -1,9 ponto, em janeiro. 

A coordenadora de projetos da construção da FGV/IBRE, Ana Maria 
Castelo, afirma que, ao mostrar nova piora e recorde negativo do indicador de 
confiança, a sondagem da construção de fevereiro sinaliza a continuidade do 
movimento de encolhimento do setor para os próximos meses. 

— Ou seja, não se vislumbra ainda uma acomodação da atividade, 
mesmo que em patamar baixo. Muitos fatores estão contribuindo para este 
cenário, mas vale destacar que as incertezas no campo macroeconômico têm 
se mostrado como um dos principais “gargalos” à melhoria dos negócios. 

A queda do ICST em fevereiro decorreu de piora da percepção das 
empresas sobre o momento atual: o ISA (Índice da Situação Atual) recuou 1,9 
pontos, alcançando 63,6 pontos. Dentre os quesitos que integram este 
indicador-síntese da pesquisa, a maior contribuição para a queda veio do 
indicador de satisfação com a situação atual dos negócios, que caiu 3,1 pontos 
em relação ao mês anterior, atingindo 64,5 pontos. 

O IE (Índice de Expectativas) teve variação de -0,1 ponto, registrando 
70,1 pontos. O indicador que mede a perspectiva de demanda pelos serviços 
da empresa para os próximos três meses foi o que apresentou maior 
contribuição para a redução do IE no mês, com queda de 0,4 ponto, em relação 
a janeiro. 

A tabela abaixo mostra quais vêm sendo as principais dificuldades 
sinalizadas pelas empresas do setor nos últimos 12 meses. O item Demanda 
Insuficiente persiste como principal “fator limitativo”, tendo registrado aumento 
de frequência de citações de 11,2 pontos percentuais (p.p.) entre fevereiro de 
2015 e fevereiro de 2016. 

O item Outros², que era o sétimo fator impeditivo de expansão, cresceu 
11,6 p.p. ao longo dos 12 meses. Entre os itens classificados como Outros, o 
destaque tem sido a citação à Incerteza no Cenário Macroeconômico. O item 
Competição no Próprio Setor continua sendo um dos principais problemas para 
as empresas. 

Em contrapartida, a opção Escassez de Mão de Obra Qualificada, que 
era o terceiro maior fator impeditivo em fevereiro de 2015, com 22,8% das 
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assinalações, atualmente está entre os de menor importância (opção sinalizada 
por 8,7% das empresas). 

Custo da construção - O INCC-M (Índice Nacional de Custo da 
Construção – M) registrou, em fevereiro, taxa de variação de 0,52%, acima do 
resultado do mês anterior, de 0,32%. O índice relativo a Materiais, 
Equipamentos e Serviços registrou variação de 0,53%. 

No mês anterior, a taxa havia sido de 0,52%. O índice referente à Mão 
de Obra registrou variação de 0,51%. No mês anterior, a taxa de variação foi 
de 0,15%. O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 
21 do mês anterior e 20 do mês de referência. 

Materiais, Equipamentos e Serviços - No grupo Materiais, Equipamentos 
e Serviços, o índice correspondente a Materiais e Equipamentos registrou 
variação de 0,39%. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,40%. Três dos 
quatro subgrupos componentes apresentaram decréscimo em suas taxas de 
variação, destacando-se materiais para acabamento, cuja taxa passou de 
0,91% para 0,67%. 

A parcela relativa a Serviços passou de uma taxa de 1,00%, em janeiro, 
para 1,06%, em fevereiro. Neste grupo, vale destacar a aceleração da taxa do 
subgrupo vale transporte, cuja variação passou de 3,30% para 3,89%. 

Mão de obra - O índice referente à Mão de Obra registrou variação de 
0,51%, referente ao reajuste salarial de Recife e antecipações em Salvador e 
Porto Alegre. No mês anterior, a taxa de variação foi de 0,15%. 

Capitais - Cinco capitais apresentaram aceleração em suas taxas de 
variação: Salvador, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Em 
contrapartida, Brasília e São Paulo registraram desaceleração 
 
http://noticias.r7.com/economia/confianca-da-construcao-volta-a-registrar-
queda-em-fevereiro-25022016 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços – Meios de Pagamento 

Juros de cartão de crédito sobem para 439,5% ao ano 

 
24 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

As taxas de juros continuam subindo no início deste ano. Segundo 
dados do Banco Central, divulgados hoje, a taxa de juros do rotativo do cartão 
de crédito subiu 8,1 pontos percentuais de dezembro para janeiro, quando 
atingiu 439,5% ao ano. É a maior taxa já registrada na série histórica do BC, 
iniciada em março de 2011. 

O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que 
o valor integral da fatura do cartão. Essa é a modalidade com taxa de juros 
mais alta na pesquisa do BC. A taxa média das compras parceladas com juros, 
do parcelamento da fatura do cartão de crédito e dos saques parcelados, subiu 
8,3 pontos percentuais, de dezembro para janeiro, quando ficou em 144,5% ao 
ano. 

A taxa do cheque especial chegou a 292,3% ao ano, com alta de 5,3 
pontos percentuais. A taxa do crédito consignado (com desconto em folha de 
pagamento) aumentou 0,3 ponto percentual para 26,8% ao ano. A taxa do 
crédito pessoal subiu 0,7 ponto percentual para 118,4% ao ano. 

A taxa média de juros cobrada das famílias cresceu 2,4 pontos 
percentuais, de dezembro para janeiro, quando ficou em 66,1% ao ano. A 
inadimplência do crédito, considerados atrasos acima de 90 dias, para pessoas 
físicas, aumentou 0,1 ponto percentual para 6,2%. 

No caso das empresas, a taxa de inadimplência ficou em 4,7%, alta de 
0,2 ponto percentual. A taxa média de juros cobrada das pessoas jurídicas 
subiu 1,8 ponto percentual para 31,5% ao ano. 

Esses dados são do crédito livre em que os bancos têm autonomia para 
aplicar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros. 

No caso do crédito direcionado (empréstimos com regras definidas pelo 
governo, destinados, basicamente, aos setores habitacional, rural e de 
infraestrutura) a taxa de juros para as pessoas físicas ficou em 9,9%, alta de 
0,2 ponto percentual. A taxa cobrada das empresas subiu 2,3 pontos 
percentuais para 12,3% ao ano. A inadimplência das famílias ficou em 2,1% e 
das empresas em 0,9%. 

O saldo de todas as operações de crédito concedido pelos bancos caiu 
0,6% em janeiro, quando ficou em R$ 3,199 trilhões. Esse valor correspondeu 
a 53,7% de tudo o que o país produz, o Produto Interno Bruto (PIB). 

 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18185
1&Categoria=CONJUNTURA 

 
Voltar ao índice 
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6. Comércio Eletrônico 

Retirada de produtos em loja física é a saída do online para reduzir frete 

 
23 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 

Após os custos com frete aumentarem significativamente no ano 
passado, lojas eletrônicas passaram a estudar alternativas para economizar 
com a logística. Uma delas foi oferecer ao consumidor a opção de retirar os 
produtos em locais predeterminados, em troca da gratuidade na entrega. 

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), os 
gastos dos comerciantes com logística eram de 62,6% de toda a sua receita 
em 2015, enquanto em 2013 eram de 58%. 

Para o presidente da entidade, Maurício Salvador, a opção de pagar o 
envio do produto se tornou insustentável para o vendedor, seja ele grande ou 
pequeno. 

"Aumentou demais e os sites tiveram de passar a cobrar pelo serviço. 
Os prazos também tiveram de aumentar por conta da qualidade da entrega, 
que caiu", alerta. 

De acordo com um levantamento da Abcomm, se há três anos 15% de 
todo o comércio eletrônico brasileiro oferecia frete grátis, hoje são apenas 10%. 

Em contrapartida, 57,8% dos comerciantes cobram do cliente os gastos 
com envio. Em 2013, o índice era 55%. A Abcomm acredita que o resultado 
possa significar um sinal de maturidade do mercado eletrônico nacional, que 
começa a se mostrar nas estratégias de logística. "Espremidas pelos custos 
mais elevados, aumenta o número de lojas virtuais que repassam ou dividem o 
custo do frete com os clientes", diz a entidade. 

Ainda segundo a pesquisa, o percentual de lojas eletrônicas que 
ofereciam frete gratuito em produtos que custam entre R$ 1 e R$ 100 caiu pela 
metade. Em 2013, 46% não cobravam o custo dos clientes. Já no ano passado, 
foram apenas 26%. 

De olho na economia de custos, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) passou a 
oferecer para o consumidor a opção da retirada dos produtos adquiridos via 
internet serem realizadas em uma das lojas físicas da rede. O serviço é feito 
pela companhia Cnova, uma das subsidiárias do grupo Casino. 

Rio-São Paulo - Colocado em prática no início do ano passado, o índice 
de compras nessa modalidade passou de 1%, em janeiro de 2015, para 16%, 
em dezembro do mesmo ano, considerando apenas as operações em São 
Paulo e Rio de Janeiro. "Acreditamos esse serviço apresenta forte potencial de 
crescimento por atender a um novo comportamento do consumidor, que está 
com o tempo cada vez mais escasso para esperar a entrega do pedido em 
casa", explica diretor de operações e logística da Cnova, Alexandre 
Westphalen. 
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Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, o tempo médio de 
entrega das compras efetuadas via internet subiu de três dias, em 2013, para 
quatro dias, no ano passado, de acordo com a Abcomm. 

Batizado de "retira fácil", o serviço da Cnova chegou a registrar 30 mil 
pedidos, em média, por mês em 2015. Atualmente, mais de 1,3 mil lojas do 
Grupo Pão de Açúcar - entre elas as bandeiras Casas Bahia e Ponto Frio - já 
oferecem atualmente essa modalidade. 

"Após consolidar a cultura de comprar pela internet e retirar na loja 
física, trabalhamos para expandir ainda mais esse serviço, ao longo do ano, em 
diferentes regiões do Brasil", comenta Westphalen. 

Tendência - Salvador, da Abcomm, acredita que o modelo de retirada 
direta pelo consumidor é uma tendência global já praticada em demasia em 
mercados como os Estados Unidos e Europa. 

"Quando o consumidor começar a ver a vantagem em termos de preço, 
ele vai optar por retirar o produto", opina. 

A Amazon, por exemplo, trabalha no território norte-americano com os 
parcel shops. Sem custos para o consumidor, a companhia oferece a opção do 
cliente retirar o produto adquirido em uma loja parceira, que pode ser até 
mesmo uma padaria perto de casa. 

"Do ponto de vista da loja é muito interessante porque ela tem sempre a 
mesma roteirização de entregas, já sabe que serão aqueles mesmos pontos de 
parada para o entregador. Facilita e diminui os custos", explica Salvador. "O 
retorno para as lojas parcerias é o fluxo gerado pelo cliente que vai até o local 
retirar o produto", continua. Além disso, o presidente da Abcomm diz que os 
prazos de entrega diminuíram, já que a logística da Amazon passou a ter 
traçados pré-determinados por conta das parcel shops. 

"É uma questão de tempo para pegar no Brasil", afirma. 
 
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=6&clipping=55169 
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Brasil deve ser o 4º em comércio eletrônico 

 
24 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

O comércio eletrônico no Brasil fechou 2015 com crescimento de 26%, 
estima a associação das empresas do setor (ABComm), totalizando movimento 
de R$ 48,9 bilhões. Já a consultoria italiana Translated projetou que o Brasil 
terá o quarto maior comércio eletrônico do mundo, sendo responsável por 4,3% 
do mercado global, ultrapassando países como Alemanha, Rússia e França. 

Desse modo, o país ficará atrás apenas da China, responsável por 
20,1%, EUA, 15,6%, e Japão, com 4,6%. A avaliação do setor é que a 
tecnologia tornou-se um diferencial competitivo e um fator de sobrevivência, já 
que os clientes não estão mais restritos à cidade onde moram para comprar o 
que desejam. 

Segundo estudo realizado pela PayPal, alguns setores vão ser destaque 
no comércio eletrônico brasileiro neste ano. O de saúde e beleza lidera, ao lado 
de gêneros alimentícios, com alta prevista de 31%. Já artigos domésticos, lazer 
e produtos infantis devem crescer 27%. Em sequência, vêm roupas, calçados e 
acessórios, com 22%, e viagem e turismo, 21%. Entretenimento deve fechar 
2016 com um aumento de 19% no comércio eletrônico. 

Além disso, os dados revelaram que 51% dos brasileiros compram 
produtos pela internet apenas em sites brasileiros, enquanto 45% fazem 
transações em sites nacionais e internacionais e 4% só compram em sites do 
exterior. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18190
2&Categoria=INFORM%C3%81TICA 
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7. Logística – Portos e Navegação 

Porto de Santos terá investimentos privados de R$ 308 milhões 

 
24 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Agência Brasil 
 

O ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Helder 
Barbalho, assinou ontem um termo aditivo ao contrato com a empresa Rumo 
Logística, que atua no porto de Santos, que permitirá investimento de R$ 308 milhões, 
por parte da empresa, até 2018. Barbalho participou de evento da revista CartaCapital, 
o seminário "Setor Portuário: Desafios e Oportunidades". 

O acordo é a renovação antecipada de contrato, que terminaria dia 6 de março. 
- Havia o risco de paralisar a operação de grãos. Festejamos mais esse 

investimento, que se soma à efetivação das ações planejadas dos terminais privados - 
declarou o ministro. 

Com a expansão das operações da companhia, a armazenagem de açúcar e 
outros produtos de origem vegetal cresce de 10 milhões de toneladas para 14,67 
milhões. A capacidade aumenta a recepção de mercadorias de 17,68 milhões de 
toneladas para 29,7 milhões. A capacidade de embarque também cresce: 24%. 

Segundo Barbalho, a estimativa é de um crescimento de todo o setor portuário 
brasileiro de 103% entre 2015 e 2042. O período leva em conta os processos de 
concessão e o tempo de renovação dos arrendamentos, que é de 25 anos. A projeção 
de investimentos é de R$ 51,28 bilhões, entre portos públicos e privados. 

O ministro avalia que a crise econômica é algo distante dos portos brasileiros. 
- A palavra crise é proibida no setor. O setor acumula um crescimento nos 

últimos anos que ultrapassa 70% de 2003 até 2015 - disse. 
O vice-presidente Michel Temer, que também falou no seminário, acredita na 

tendência de aumento na movimentação dos portos nos próximos anos. 
- O governo está aberto para todos empreendimentos, sejam concessões nos 

portos públicos e privados - disse. 
Temer citou a criação de postos de trabalho em razão da expansão do plano 

de logística em portos. Segundo ele, cada tonelada processada no porto de Santos 
representa 300 novos empregos. Apenas em 2015, o terminal processou 1 bilhão de 
toneladas. 

O ministro da Secretaria de Portos destacou que vem recebendo investidores 
estrangeiros interessados no Brasil, apesar da crise, pois, para ele, o futuro no país é 
promissor. 

- Eles querem participação no plano logístico, que melhora a infraestrutura 
brasileira - disse Temer. 

Valdir Simão, ministro do Planejamento, destacou as ações de concessões 
para este ano. Serão feitos leilões de seis rodovias, de 26 Terminais de Uso Privado 
(TUP), serão analisados 41 pedidos de TUP e o leilão de concessão dos aeroportos 
de Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis e Salvador, além de leilões de ferrovias. 

 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18186
3&Categoria=CONJUNTURA 
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8. Curtas 

Marcas próprias e alimentos saudáveis são algumas das tendências do 
varejo na América Latina 

24 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Nielsen  

 
O desenvolvimento das marcas próprias nos países desenvolvidos é bastante alto 

e está focado, essencialmente, em um portfólio amplo de produtos e diversas faixas de 
preços. 

A marca própria representa, em nível global, 16,5% das vendas, de acordo com o 
Reporte Global Nielsen. Com 45%, a Suíça lidera o ranking de produtos de marca própria. 
Na América Latina, a líder em vendas é a Colômbia, com 15%, embora se tenha 
constatado crescimento em todos os países medidos pela Nielsen neste reporte 
(Argentina, Chile, Brasil, México, Venezuela, Peru). 

A diferença, talvez, seja a percepção que os consumidores têm sobre a qualidade 
das marcas próprias na América Latina. De qualquer forma, a economia continua a ser o 
principal fator na escolha de uma marca própria, especialmente quando as famílias 
buscam reduzir seus custos (44% tem esta preferência). 

81% dos consumidores preferem que a localização das marcas próprias seja ao 
lado das marcas comerciais, para assim encontrá-las mais facilmente. Um fator chave, de 
acordo com os resultados do Estudo Global da Nielsen sobre este tema, revela que os 
consumidores comprariam mais dessas marcas se houvesse maior variedade na oferta 
(71%) e 34% consideram que há uma excelente relação entre preço e qualidade. 

Saudáveis - 51% dos entrevistados no Estudo Nielsen sobre Saúde e Bem-Estar 
consideram que estão acima do peso e 70% dos mesmos estão realizando algum tipo de 
dieta ou exercício físico para diminuí-lo. 

Esta é uma das razões pela qual a cesta de Saudáveis, ou Alimentos e Bebidas 
que têm benefícios funcionais ou representam um consumo mais light, cresce cada dia 
mais regionalmente.  

Avianca Brasil lançará quarto voo diário entre Guarulhos e Curitiba 

24 de fevereiro de 2016 
Fonte: BrasilTuris 

 
A Avianca Brasil anunciou que iniciará um quarto voo diário entre os aeroportos 

internacionais de São Paulo (Governador André Franco Montoro) e Curitiba (Afonso Pena) 
a partir do dia 27 de março. A nova operação vai aumentar ainda mais as opções de 
conectividade dos clientes com o restante da malha doméstica e, principalmente, com as 
partidas internacionais das parceiras na Star Alliance, aliança global da qual a companhia 
é membro no Brasil. 

O novo voo, de numeração 6241, partirá de Curitiba às 10:20, chegando ao 
aeroporto paulista às 11:30. No sentido inverso, o voo 6248 partirá de Guarulhos às 21:40, 
aterrissando em solo paranaense às 22:50. A operação será efetuada com aeronaves 
Airbus A320 configuradas para transportar 162 passageiros confortavelmente. 

“A região metropolitana de Curitiba é formada por cerca de 30 municípios que 
concentram mais de 40% do PIB do estado. Queremos contribuir cada vez mais com o 
desenvolvimento econômico da região, por meio da sua integração com as demais regiões 
do Brasil e com o mundo inteiro”, destacou Tarcísio Gargioni, vice-presidente Comercial, 
de Marketing e Cargas da Avianca Brasil. 
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9. Feiras 

 
23/02/2016 até 25/02/2016 - SUPERSHOWROOM 2016 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
27/02/2016 até 01/03/2016 - CRAFT DESIGN 
Setor: Utilidades do Lar  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
Cidade: São Paulo – SP  
 
29/02/2016 até 03/03/2016 - D.A.D. 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: Expo Center Norte  
Cidade: São Paulo – SP  
 
02/03/2016 até 06/03/2016 - SALÃO IMOBILIÁRIO DE PERNAMBUCO 
Setor: Engenharia e Arquitetura  
Local: Centro de Convenções de Pernambuco  
Cidade: Olinda – PE  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - EXPOPARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva  
Cidade: Paranavaí- PR  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: CEPUC - Centro de Eventos da PUC/RS  
Cidade: Porto Alegre - RS 
 
08/03/2016 até 13/03/2016 - FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
08/03/2016 até 11/03/2016 – AGRESTE TEX 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo de Caruaru 
Cidade: Caruaru – PE 
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10/03/2016 até 12/03/2016 - SALÃO PARANAENSE DE TURISMO 
Setor: Turismo 
Local: Expo Unimed 
Cidade: Curitiba – PR 
 
14/03/2016 até 18/03/2016 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro Municipal de Eventos de Limeira 
Cidade: Limeira – SP 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ISC BRASIL 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 

 
21/03/2016 até 23/03/2016 - EXPOAGRO AFUBRA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições  
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
25/03/2016 até 06/04/2016 - EFAPI 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis 
Cidade: Santo Antonio da Platina - PR 
 
29/03/2016 até 01/04/2016 - SHOW SAFRA BR 163  
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde - MT 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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