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1. Serviços - Bancos 

Banco Central desobriga banco de encerrar conta de cliente com 
problema em CPF 

 

07 de Abril de 2016 
Fonte: Estadão 

 
O Banco Central publicou nesta quinta-feira (7) uma circular que trata de 

procedimentos e condições complementares para a abertura, manutenção e 
encerramento de contas de depósitos. Conforme explicação da assessoria de 
imprensa da instituição, até hoje, os bancos deveriam encerrar contas de 
clientes se a Receita Federal considerar que o Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) do contribuinte estava pendente de regularização, suspenso, cancelado 
ou nulo. 

A partir de agora, não há mais obrigação por parte das instituições 
financeiras de fechar a conta no caso de pendência de regularização. Um dos 
requisitos que fazem o CPF se enquadrar neste caso é a não declaração do 
Imposto de Renda, por exemplo. Já para os outros casos, o encerramento das 
contas continua valendo. Só que em vez de o banco ter de fazer todo o 
procedimento em 30 dias, terá mais tempo para esse período, 90 dias. Com 
isso, há mais flexibilidade para o contribuinte tentar reverter sua situação 
irregular com a Receita Federal. 

A Circular 3.788 foi publicada nesta tarde no BC Correio, sistema de 
troca de informações da instituição com o mercado financeiro, e assinada pelo 
diretor de Regulação, Otávio Damaso. O documento tem relação com o 
Decreto 3.000, de 1999, e com a Circular 3.006, de 2000, que foi revogada 
hoje. Além disso, reforça que segue válida a comunicação prévia da intenção 
do banco de rescindir o contrato, sendo necessária a explicação sobre o motivo 
que levou à decisão. 
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/04/economia/492288-banco-central-
desobriga-banco-de-encerrar-conta-de-cliente-com-problema-em-cpf.html 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Custo da construção civil sobe 0,82% em março 

 
08 de Abril de 2016 

Fonte: EBC 
 

O custo da construção civil ficou 0,82% mais caro na passagem de 
fevereiro para março deste ano, segundo dados divulgados hoje (8) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Índice Nacional da 
Construção Civil (Sinapi) registrou custo de R$ 984,81 por metro quadrado em 
março, ante R$ 976,82 de fevereiro. 

O Sinapi acumula taxa de inflação de 7,18% em 12 meses, total superior 
aos 6,55% acumulados em 12 meses em fevereiro. 

A inflação de 0,82%, apurada pelo Sinapi em março, foi influenciada 
principalmente pelo aumento do custo da mão de obra, que subiu 1,35% no 
mês, chegando a R$ 459,43 por metro quadrado. O custo do material de 
construção subiu 0,35% e chegou a R$ 525,38 por metro quadrado. 

O estado de Minas Gerais teve a maior alta do custo da construção em 
março devido ao reajuste salarial dos trabalhadores por acordo coletivo: 5,38%. 
Seis estados acusaram queda do custo, com destaque para a Bahia (-0,55%). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/custo-da-construcao-
civil-sobe-082-em-marco 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços – Meios de Pagamento 

Juros do cartão não param de subir: 432,24% 

 
08 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

Os juros médios do cartão de crédito alcançaram o patamar de 432,24% 
ao ano em março, segundo pesquisa da Associação Nacional de Executivos de 
Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). O percentual reflete o 
aumento de 0,23 ponto percentual nos juros ao mês, que subiram de 14,72% 
em fevereiro para 14,95% em março. 

Os juros do cheque especial tiveram alta de 0,20 ponto percentual, 
ficando em 263,71% ao ano. Entre fevereiro e março, os juros médios dessa 
modalidade de crédito passaram de 11,16% ao mês para 11,36%. 

A taxa média de juros para pessoa física subiu de 7,77% ao mês em 
fevereiro para 7,89% em março, o que representa uma taxa média de 148,76% 
ao ano. O aumento refletiu os reajustes nas seis modalidades de crédito 
pesquisadas, incluindo os juros do comércio, financiamento de automóveis, 
empréstimo pessoal em bancos e crédito ofertado por financeiras. 

Para o diretor executivo de Estudos da Anefac, Miguel José Ribeiro de 
Oliveira, o aumento dos juros busca compensar possíveis perdas das 
instituições financeiras com a inadimplência. “O cenário econômico aumenta o 
risco do crescimento nos índices de inadimplência. Este cenário se baseia no 
fato dos índices de inflação mais elevados, aumento de impostos e juros 
maiores que reduziram a renda das famílias”, ressaltou Oliveira sobre os 
fatores que podem levar os tomadores de crédito a terem dificuldade de honrar 
compromissos. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/juros-do-cartao-nao-param-de-subir-43224/ 
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Em 2015, faturamento do mercado de fidelidade cresce 27,1% no Brasil 

 
07 de Abril de 2016 

Fonte: UOL 
 

As empresas que compõem a Associação Brasileira das Empresas do 
Mercado de Fidelização (ABEMF) registraram em 2015 faturamento bruto de 
pontos de R$ 5,04 bilhões, representando um crescimento de 27,1% em 
relação a 2014. Só no quarto trimestre do ano (4T15), foram R$ 1,3 bilhão. O 
número de cadastros de participantes ultrapassou a marca dos 70,7 milhões no 
4T15, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período de 2014, que era 
de 58,7 milhões (sem eliminar a sobreposição de membros inscritos em 
diferentes programas). Em 2015, foram emitidos 176,5 bilhões de 
pontos/milhas, valor 6% superior ao do ano anterior. Na quantidade de 
pontos/milhas resgatados, o saldo total foi de 143,5 bilhões no ano passado 
frente 126,7 bilhões em 2014, aumento de 16,8%. 

Para o presidente da ABEMF, Roberto Medeiros, apesar da influência do 
cenário econômico, com a queda no consumo das famílias e alta do dólar, o 
mercado de fidelização tem conseguido manter seu ritmo de crescimento. 
“Mesmo no acúmulo de pontos/milhas, um dos mais impactados por esses 
movimentos, foi registrado aumento. Isso demonstra que os consumidores 
brasileiros estão cada vez mais interessados nestas ações, seja por meio de 
novas adesões ou pelo maior envolvimento de quem já participa dos 
programas”, explica o executivo. 

O crescente engajamento dos consumidores pode ser observado 
também em outros indicadores, como a taxa de breakage, que aponta o 
percentual de pontos/milhas expirados. No final de 2014, o índice era de 
17,2%. Em 2015, apresentou queda de 0,4 ponto percentual, chegando a 
16,8%. “Além de estar em linha com mercados mais maduros, a taxa de 
breakage decrescente demonstra que o consumidor brasileiro está mais atento 
e não quer perder oportunidades de resgate. Isso é extremamente positivo para 
todo o setor, pois o consumidor que resgata tende a compreender melhor as 
vantagens dos programas e participar cada vez mais desse tipo de iniciativa“, 
conclui Medeiros. 

As informações levantadas no estudo são referentes a cinco das 
maiores companhias do segmento, associadas à ABEMF (Dotz, Grupo LTM, 
Multiplus, Netpoints e Smiles). 

A Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização 
(ABEMF) nasceu em 2014 com o objetivo de debater questões institucionais e 
regulatórias do setor, representar os interesses de empresas e profissionais, 
além de fomentar ações para o fortalecimento e aperfeiçoamento contínuo do 
mercado brasileiro de fidelização. 
 
http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas16/070420168.htm 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Promoções agressivas atingem em cheio o público feminino 

 
07 de Abril de 2016 

Fonte: DCI 
 

As ações promocionais on-line têm grande apelo com os consumidores 
em geral, mas são mulheres o público mais suscetível às campanhas, que têm 
sido cada vez mais agressivas. Hoje, 59% dos clientes adeptos a descontos na 
internet são mulheres. 

Os dados fazem parte do estudo da empresa de tecnologia Hive Digital 
Media, feito com mais de 5 milhões de consumidores no Brasil e antecipado 
com exclusividade pelo DCI. O levantamento analisou 14 ações promocionais 
realizadas por empresas de grande porte. 

Para o CEO da Hive Digital Media, Mitikazu Lisboa, ter informação do 
perfil dos consumidores e de seus hábitos é relevante na medida em que 
permite a criação de campanhas específicas e agressivas, voltadas a um 
público interessado em comprar e que esteja pesquisando produtos. O que 
torna mais efetivas as ações direcionadas e, desta forma, gera maior 
conversão de vendas. 

Outlet on-line de moda feminina, o Privalia tem aproveitado do maior 
interesse das mulheres por ofertas na internet e está investindo forte na 
estratégia. A empresa espanhola, que oferece diariamente descontos de até 
70% em produtos de grandes marcas, dobrou este ano o investimento em 
ações promocionais pontuais no Brasil. O valor já representa mais de 10% do 
aporte de marketing. 

A empresa utiliza extensa base de dados para auxiliar na criação de 
suas ações promocionais, o que contribui para resultados positivos, garante a 
gerente de marketing da Privalia, Debora Capobianca. "Por nossos clientes 
estarem logados quando utilizam o site, conseguimos monitorar informações 
importantes sobre os hábitos de consumo deles. Na hora de criar as ações 
promocionais sempre olhamos esses dados", afirma. 
Tendência 

A prática parece ser tendência das empresas do comércio eletrônico. 
"Diferente do varejo tradicional, no e-commerce a maioria das ações dos 
consumidores são rastreáveis. A partir desses dados as empresas conseguem 
criar promoções mais assertivas e que gerem maior conversão", diz o diretor 
executivo da E-bit/Buscapé, André Ricardo Dias. 

Segundo ele, com a instabilidade econômica e a maior experiência do 
consumidor com compras on-line, as empresas têm sido obrigadas a investir 
em promoções mais agressivas para conseguir atraí-los. 

De acordo com Capobianca, do Privalia, oferecer frete grátis e 
promoções relâmpago - com duração de um ou dois dias - tem trazido 
melhores resultados. "Fazemos muitas dessas ações para atrair novos clientes 
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e fidelizar os que já temos. Em média, temos um incremento de 25% nas 
vendas". 
Outros nichos 

O aumento do investimento nesse tipo de ação não é exclusivo dos e-
commerces voltados ao público feminino. O MercadoLivre, maior marketplace 
da América Latina, também percebeu a importância das promoções on-line e 
aumentou consideravelmente o aporte para ações promocionais este ano. 

O montante que será destinado em 2016 para a estratégia é 175% maior 
do que o aplicado em 2015, como garante o gerente de marketing da empresa, 
Daniel Aguiar. Segundo ele, esse tipo de estratégia gera um forte engajamento 
com os consumidores e, por isso, é uma das apostas da empresa. 

Em busca de resultados melhores, o marketplace tem direcionado as 
promoções, principalmente, para a geração millenium - dos nascidos depois de 
1980. "É um público que consome muito na internet e que temos de engajar 
cada vez mais com a nossa marca", reforça Aguiar. É justamente essa faixa 
etária a que mais se interessa por ações promocionais on-line, ainda segundo 
a pesquisa da Hive. Dos usuários analisados, 66% tinham de 19 a 39 anos de 
idade, sendo a maioria na faixa dos 25 anos. 

Os descontos no MercadoLivre vêm dando resultados para as empresas 
envolvidas, garante Aguiar. "Com as promoções, lojistas participantes 
conseguiram vender cinco vezes mais do que em um dia normal." Em datas 
comemorativas, como o Black Friday e o Dia do Consumidor, esse aumento 
chegou a mais de dez vezes, aponta. 

Para o diretor da E-bit/Buscapé, André Dias, o sucesso das ações 
promocionais é resultado de uma questão cultural. Segundo ele, o consumidor 
brasileiro é muito propenso a buscar preços baratos, principalmente em 
momentos de crise econômica e de contenção de gastos. 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/promocoes-agressivas-atingem-em-cheio-
o-publico-feminino--id539101.html 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Viagens internacionais com empresas aéreas brasileiras crescem, mas 
brasileiro gasta menos no exterior 

 
08 de Abril de 2016 

Fonte: R7 
 
Demanda por vôos internacionais cresceu 5,5% em fevereiro; gasto dos 
turistas caiu 43,5% 
 

Em fevereiro, a demanda por viagens para o exterior por companhias 
aéreas brasileiras cresceu 5,5%. A oferta de passagens internacionais nas 
quatro grandes empresas brasileiras do setor aumentou 4,2%, na comparação 
com o mesmo mês do ano passado, segundo o balanço da Abear (Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas), que reúne a Gol, a Aviança, a Azul e a Tam.  

Essas empresas são responsável por cerca de 25% do segmento de 
voos internacionais. O número de passageiros transportados por empresas 
nacionais para o exterior cresceu 8,8%, chegando a 620 mil pessoas. No ano 
passado, em fevereiro, as empresas nacionais transportaram 569,8 mil 
brasileiros para o exterior.  

Segundo a Abear, o cenário mostra uma clara tendência de 
desaceleração desde meados do ano passado, quando o crescimento estava 
em dois dígitos. 

Outro fator que pesa na análise dos dados é a chegada da Azul no 
mercado de voos internacionais no ano passado. No resultado de 2016, estão 
contabilizados os voos da Azul, que não existiam em 2015. Em fevereiro, a 
participação da demanda internacional entre as empresas brasileiras ficou 
dividida assim: Tam (77%), Gol (12,5%), Azul (9,57%) e Avianca (0,09%). 

Mesmo com 50,2 mil turistas a mais viajando para o exterior, o relatório 
do Banco Central sobre o gasto de brasileiros em viagens ao exterior 
apresentou uma queda de 43,5%. Os turistas estão gastando menos por conta 
da alta do dólar. Em fevereiro de 2015, a moeda americana era cotada a R$ 
2,854. No final de fevereiro deste ano, o dólar chegou a R$ 4,001. 

Segundo o Banco Central, o item viagens internacionais registrou 
despesas líquidas de US$242 milhões, redução de 75%, na comparação com 
fevereiro de 2015. O resultado foi influenciado pela retração nos gastos de 
brasileiros em viagens ao exterior e aumento de 15% nas despesas de 
viajantes estrangeiros ao Brasil. 
 
http://noticias.r7.com/economia/viagens-internacionais-com-empresas-aereas-
brasileiras-crescem-mas-brasileiro-gasta-menos-no-exterior-08042016 
 

http://noticias.r7.com/economia/viagens-internacionais-com-empresas-aereas-brasileiras-crescem-mas-brasileiro-gasta-menos-no-exterior-08042016
http://noticias.r7.com/economia/viagens-internacionais-com-empresas-aereas-brasileiras-crescem-mas-brasileiro-gasta-menos-no-exterior-08042016
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Projeto aprovado no Senado quer baratear passagens aéreas para países 
vizinhos  

 
07 de Abril de 2016 

Fonte: CNT 
 
Proposta sugere redução de tarifas para voos com origem e destino para 
cidades localizadas na fronteira com o Brasil  
 

A CI (Comissão de Serviços de Infraestrutura) do Senado Federal 
aprovou, nessa quarta-feira (6), um projeto de lei que tem o objetivo de deixar 
mais baratas as passagens aéreas para países vizinhos. Pela proposta, as 
tarifas aeroportuárias para voos com origem e destino em cidades gêmeas 
fronteiriças – aquelas em cujo território passa a linha de fronteira com o Brasil – 
deverão ter o mesmo tratamento de voos domésticos. A ideia é que sejam 
adotadas as menores tarifas verificadas. 

Conforme a justificação do projeto, o objetivo é facilitar a integração com 
os países vizinhos, que tem sido dificultada “por uma tributação e regulação 
obsoletas, que oneram injustificadamente os voos internacionais em 
comparação com os domésticos”. 

“As tarifas aeroportuárias de embarque de passageiros, acrescidas dos 
respectivos tributos, por exemplo, são de R$ 71,50, para voos internacionais, 
em comparação com R$ 21,57, para voos domésticos, nos aeroportos de 1ª 
categoria. Nos de 2ª e 3ª categorias, a diferença percentual é ainda maior. 
Esse mesmo tipo de diferenciação também ocorre nas demais tarifas 
aeroportuárias, assim como nas de navegação aérea”, destaca a proposta. 

Ainda, segundo o documento, o tratamento diferenciado dado aos voos 
internacionais para as cidades gêmeas impede os municípios de fronteira, que 
têm mais integração com as nações vizinhas, de desenvolverem o potencial 
econômico, social e cultural. 

Por ter sido aprovado em caráter terminativo, o projeto não deve passar 
pelo Plenário e segue, assim, diretamente para apreciação da Câmara dos 
Deputados.  
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/projeto-aprovado-no-senado-quer-deixar-
passagens-aereas-para-paises-vizinhos-mais-baratas-cnt 
 

Voltar ao índice  

http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/projeto-aprovado-no-senado-quer-deixar-passagens-aereas-para-paises-vizinhos-mais-baratas-cnt
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/projeto-aprovado-no-senado-quer-deixar-passagens-aereas-para-paises-vizinhos-mais-baratas-cnt
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Anac amplia prazo para contribuições sobre novas regras para 
passageiros e aéreas  

 
07 de Abril de 2016 

Fonte: CNT 
 
Fim da audiência pública foi prorrogado do dia 10 de abril para 2 de maio  
 

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) ampliou, até 2 de maio, o 
prazo para que a população envie contribuições sobre a proposta que altera as 
Condições Gerais de Transporte, que tratam das relações entre os passageiros 
e as companhias aéreas no Brasil. A data limite para participar da audiência 
pública era 10 de abril. 

A proposta de norma visa consolidar os regulamentos sobre o tema, 
agregando, em um único normativo, todas as condições gerais de transporte e 
os direitos de assistência aos passageiros. O objetivo é deixar as informações 
mais transparentes para os usuários, reduzir conflitos entre clientes e 
empresas, aumentar a concorrência entre as companhias e, assim, baixar os 
preços das passagens. 

Conforme a Anac, a prorrogação atende a solicitações encaminhadas 
por instituições que participaram da audiência pública presencial, realizada no 
dia 5 de abril, em Brasília. 

Os interessados em contribuir para a proposta devem encaminhar 
sugestão à Gerência de Regulação das Relações de Consumo, da 
Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos - GCON/SAS, por 
meio de formulário eletrônico. As informações estão disponíveis no site 
www.anac.gov.br. Essa é a audiência pública nº 3 de 2016. 

Além disso, haverá uma segunda sessão presencial, que ocorrerá nesta 
sexta-feira (8), a partir das 9 horas, na Representação Regional da Anac em 
São Paulo (SP), localizada na Rua Renascença, nº 112 - Ed. Office Congonhas 
- Vila Congonhas.   
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/anac-amplia-prazo-para-contribuicoes-
sobre-novas-regras-para-passageiros-e-companhias-aereas-cnt 
 

Voltar ao índice  
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7. Curtas 

ANTT autoriza contrato de R$ 3,5 bi do BNDES para obras de rodovia 

 
07 de Abril de 2016 

Fonte: Correio Braziliense 
 

O recurso, que será contratado em operação direta com o banco, é voltado para os 
investimentos previstos no programa de exploração das rodovias BR-060/BR-
153/BR-262, que compreende 1.176,5 quilômetros de extensão. 
 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou 
financiamento de longo prazo no montante de até R$ 2,516 bilhões a ser celebrado 
entre a Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil (Concebra) e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O recurso, que será 
contratado em operação direta com o banco, é voltado para os investimentos 
previstos no programa de exploração das rodovias BR-060/BR-153/BR-262, que 
compreende 1.176,5 quilômetros de extensão. 

O aval está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 7. 
No documento, a agência ainda autorizou a empresa a contratar outro 
financiamento de longo prazo no montante de até R$ 1,071 bilhão - desta vez pelo 
BNDES Indireto, via repassadores bancários, e pelo Programa Finisa da Caixa. 

O valor será obtido pela concessionária com o Banco do Brasil (R$ 446,250 
milhões), BDMG (R$ 178,500 milhões) e Caixa (R$ 196,250 milhões, com recursos 
do BNDES Indireto, e R$ 250 milhões com recursos do Finisa). 

Esse segundo financiamento também será investido em obras no trecho 
que envolve as três rodovias. 

Embora gastando menos, brasileiro tem usado mais o cartão de crédito 

 
07 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

De acordo com a pesquisa Total Retail¸ divulgada pela 
PricewaterhouseCoopers (PwC) em março, o cartão de crédito aparece como o 
meio de pagamento mais usado pelos consumidores brasileiro. Ele foi citado por 
78,5% dos entrevistados. Em seguida, estão dinheiro (59,2%) e cartão de débito 
(53,7%). E este uso também está relacionado ao parcelamento do valor das 
compras. 

É o que indica a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito 
(Abecs). Em 2014, o volume de compras parceladas nos cartões representava 
47,2% da movimentação de crédito no Brasil. Já em 2015, esse volume subiu para 
51,7%. No entanto, o valor médio gasto nas compras apresentou uma redução: de 
R$ 86,90 no fim de 2014 caiu para R$ 76,77 no mesmo período do ano passado. 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
05/04/2016 até 08/04/2016 - ABRIN 2016 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2016 até 10/04/2016 - FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Pavilhão de Carapina - Serra 
Cidade: Serra – ES 
 
06/04/2016 até 10/04/2016 – FESTA BRASILEIRA 
Setor: Multisetores 
Local: EXPOBRASILIA Pavilhão de feiras e exposições do Parque da Cidade 
Cidade: Brasília – DF 
 
07/04/2016 até 17/04/2016 - EXPOLONDRINA 2016 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque Governador Ney Braga 
Cidade: Londrina – PR  
 
08/04/2016 até 09/04/2016 - AVIESP 
Setor: Turismo 
Local: Pavilhão Expo Dom Pedro - Anexo Parque D Pedro Shopping 
Cidade: Campinas – SP 
 
10/04/2016 até 13/04/2016 - PARECIS SUPERAGRO 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque de Exposições Odenir Ortolan 
Cidade: Campo Novo do Parecis – MT 
 
12/04/2016 até 14/04/2016 – LAAD SECURITY 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
12/04/2016 até 15/04/2016 – POLLUTEC BRASIL 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
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12/04/2016 até 16/04/2016 – FEICON BATIMAT 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/04/2016 até 14/04/2016 – MERCOSUPER 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expotrade Convention Center 
Cidade: Pinhais – PR 
 
13/04/2016 até 16/04/2016 – BRAZIL PATCHWORK SHOW 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Eventos Pró-Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
13/04/2016 até 16/04/2016 – BRAZIL SCRAPBOOKING SHOW 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Eventos Pró-Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
13/04/2016 até 16/04/2016 – EXPO ABIÓPTICA 
Setor: Óptico 
Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
13/04/2016 até 17/04/2016 – EXPOLESTE 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Unicentro – Centro de Feiras e Eventos Vicente Guabiroba na Univale – 
Universidade Vale do Rio Doce 
Cidade: Governador Valadares – MG 
 
14/04/2016 até 24/04/2016 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dario Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama – PR 
 
14/04/2016 até 14/04/2016 – XII FEIRA DE TERNEIROS, TERNEIRAS E 
VAQUILHONAS 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Rodeio Hercilino Batista Nunes 
Cidade: São José dos Ausentes – RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br
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