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1. Comércio – Revendedora de Veículos 

Vendas de veículos caem 9,32% em abril 

 
03 de Maio de 2016 

Fonte: Agência Brasil 
 

As vendas de veículos automotores, incluindo motocicletas e 
implementos rodoviários, além de automóveis, comerciais leves, ônibus e 
caminhões, nas revendedoras autorizadas de todo o país caíram 9,32% em 
abril sobre março e 21,34% na comparação com abril do ano passado. 

No primeiro quadrimestre deste ano, a comercialização recuou 22,52% 
em relação ao mesmo período de 2015. Os dados foram divulgados hoje pela 
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). 

Os automóveis tiveram uma procura 10,58% menor do que em março e 
recuos ainda mais significativos em relação a abril de 2015 (-26,33%) e, no 
acumulado do ano, -26,40%. 

Entre as maiores quedas em março último estão os caminhões (-
13,07%). O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, atribui a 
retração ao desaquecimento da economia. 

Ele avalia que o setor enfrenta o pior cenário dos últimos 10 anos e 
acredita que, caso o país venha a ter um novo governo, a recuperação só deve 
começar por volta de 2017. 

Ainda de acordo com o presidente da Fenabrave, antes da crise 
financeira de 2008, de cada 10 propostas de financiamento, 70% eram 
aprovados e hoje o processo se inverteu devido ao rigor maior na concessão 
do crédito, insegurança de emprego e redução da renda. 

Diante do fraco desempenho, ele disse que já deixaram de atuar no 
mercado 1.423 concessionárias desde janeiro e, no mesmo período, outras 382 
empresas do gênero foram abertas. Em relação aos postos de trabalho, foram 
eliminadas 48.500 vagas. 
 
http://www.monitordigital.com.br/vendas-de-veiculos-caem-932-em-abril/ 
 

 
Voltar ao índice 
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2.  Comércio - Varejo 

Cielo vê concorrência mais agressiva e retração de clientes de varejo 

 
03 de Maio de 2016 

Fonte: Reuters 
 

A Cielo está vendo competição mais agressiva no mercado de meios 
eletrônicos de pagamento e uma mortalidade de clientes varejistas mais alta 
que o surgimento de novos, num ambiente de negócios que sugere cautela, 
afirmou o presidente-executivo da companhia, Rômulo Dias. 

O executivo comentou ainda, durante teleconferência com analistas, que 
a meta de investimento de 450 milhões de reais neste ano pode acabar não 
sendo totalmente atingida. 

A Cielo divulgou na véspera lucro líquido de 1,038 bilhão de reais para o 
primeiro trimestre, resultado acima das expectativas do mercado apoiada no 
salto de quase 30 por cento na receita operacional líquida. 

Segundo Dias, o volume de transações da empresa no primeiro trimestre 
não deve ser considerado como sustentável, uma vez que a Cielo perdeu 
algumas contas de clientes do varejo, e estes clientes ainda não migraram para 
os concorrentes da empresa. 

"O contexto econômico continua desafiador e mantemos cautela (...) 
Algumas contas começaram a migração agora em abril e outras começam em 
maio", disse o executivo, sem detalhar a quantidade de clientes ou outros 
detalhes. 

Dias avalia que há chance da indústria de cartões elevar a estimativa de 
crescimento de receitas de 6,5 por cento previsto para este ano, mas que ainda 
é cedo para fazer isso diante de cenários contraditórios vividos por vários 
setores do varejo. 

Às 12h16, as ações da Cielo exibiam alta de 4,1 por cento, enquanto o 
Ibovespa tinha recuo de 2,07 por cento. 

Segundo analistas do Santander, o resultado da Cielo mostrou a 
resistência dos resultados da companhia diante da crise econômica do país. Os 
analistas citaram bom desempenho da divisão de pré-pagamentos, que teve 
maior penetração no mercado e spreads mais elevados. 
 
http://noticias.r7.com/economia/cielo-ve-concorrencia-mais-agressiva-e-
retracao-de-clientes-de-varejo-03052016   
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3. Serviços - Bancos 

BB cria app que permite pagamento por aproximação do celular 

 

03 de Maio de 2016 
Fonte: Exame 

 
O Banco do Brasil acaba de lançar um aplicativo que permitirá a 

realização de pagamentos por aproximação do celular, além de dar acesso a 
outras funções, como bloqueio e desbloqueio temporário de cartão e emissão, 
de forma totalmente digital, de cartões de crédito ou pré-pagos. 

O aplicativo Ourocard, exclusivo para clientes do BB que possuem 
cartões Ourocard, foi lançado em sua versão beta, o que significa que ele ainda 
está em fase de testes. A intenção do banco é que os usuários do app façam 
críticas e sugestões de aprimoramento para que o seu desenvolvimento seja 
feito em parceria com os clientes.  

As críticas e sugestões de melhorias poderão ser registradas no site 
bbbeta.com.br, que será monitorado pela equipe de desenvolvimento do app. 

O pagamento com a tecnologia NFC (Near Field Communication), que 
acontece pela aproximação do smartphone com as maquininhas de cartão, é 
aceito apenas em máquinas da Cielo e por enquanto só ficará disponível para 
smartphones com sistema Android. 

O novo aplicativo, divulgado em primeira mão a EXAME.com, também 
permite registrar contestação de compras, solicitar cartão personalizado com 
foto, solicitar segunda via, gerenciar limites de cartões virtuais para compras 
online, inibir fatura impressa e ativar o pagamento da fatura para débito em 
conta corrente. 

O BB destaca que, com a possibilidade de pagamento por aproximação, 
o banco antecipou no Brasil uma solução que já é usada em outros países. 

O banco ressalta ainda que o aplicativo permitirá ao usuário acompanhar 
seus gastos com mais facilidade e aperfeiçoar sua experiência de uso do 
cartão, já que a plataforma utiliza alguns dos recursos mais modernos em 
termos de desenvolvimento em plataformas móveis, como transações NFC e 
tokenização, tecnologia que substitui dados confidenciais de pagamentos por 
tokens (veja mais detalhes). 

Inicialmente, serão disponibilizados apenas 10 mil downloads na App 
Store e 10 mil no Google Play. A expectativa é que nessa primeira fase o app 
seja aprimorado e adaptado de acordo com as necessidades dos clientes para 
que a partir de junho seja aberto sem limites para downloads.  

Clientes que utilizam smartphones com sistema iOS podem fazer o 
download do app pela Apple Store e clientes com sistema Android podem 
baixar o aplicativo pelo Google Play. 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/banco-do-brasil-lanca-app-que-
permite-pagamento-com-celular 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Meios de Pagamento 

PAYU e BCASH se unem para expandir solução em pagamentos online 

 
03 de Maio de 2016 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

O grupo Naspers, uma das maiores empresas de Internet e mídia do 
mundo, com presença em mais de 133 países, unifica suas soluções de meios 
de pagamento no Brasil sob a marca PayU. 

Com essa decisão, os clientes Bcash, solução de pagamento online, e 
Fcontrol, solução antifraude, passam a desfrutar de uma empresa com atuação 
em 16 países, mais de 10 milhões de consumidores registrados e 2,2 bilhões 
de transações em todo o mundo. São mais de 250 opções de pagamento 
oferecidas e 80 delas disponibilizadas na América Latina. 

“O Brasil é o maior mercado da América Latina e o que apresenta o 
maior potencial de crescimento para a PayU na região. A fusão das duas 
plataformas gerará economia de escala que possibilitará o investimento 
necessário para o lançamento de diversos produtos e serviços exclusivos para 
o mercado brasileiro”, afirma José Vélez, CEO Latam do grupo. 

Como líder no mercado latino-americano, a PayU traz ao Brasil a 
modernidade, a inovação e a credibilidade de uma companhia multinacional. A 
empresa espera dobrar o faturamento na região nos próximos dois anos. 

“A integração busca unir o que há de melhor nas duas plataformas, sem 
perder de vista a excelência no atendimento que é a marca registrada de nossa 
operação no Brasil”, explica o CEO da PayU no Brasil, Marcos Marins. “Com a 
fusão esperamos potencializar a nossa capacidade de servir o mercado 
brasileiro e atrair novos clientes aproveitando a força global da marca PayU”, 
acrescenta. 

Atualmente, a PayU possui em sua carteira mais de 40 mil lojistas 
cadastrados e 7 milhões de consumidores. A solução conta com mais de 40 
plataformas integradas, como Vtex, Shopify, Magento, Dotstore, EZ Commerce, 
além de clientes renomados como Netpoints, Vivara, Ultrafarma, Adidas, Sony, 
entre outras. 

Novos benefícios e serviços aos clientes - Os atuais clientes do Bcash e 
Fcontrol não sentirão nenhum impacto com a fusão das marcas, pois 
continuarão a contar com a mesma solução de pagamento e antifraude. 

Durante a transição, a integração das plataformas tecnológicas será feita 
de forma gradual e transparente, sem nenhuma consequência nas operações 
dos clientes, que terão benefícios com a implantação e ganharão novas 
funcionalidades. Além de toda praticidade já conhecida de viabilizar transações 
via site, celular, redes sociais e e-mail, a empresa passará a oferecer a 
possibilidade de vendas no exterior por meio de moeda local em todos os 
países onde está presente. 

Os clientes também poderão aproveitar de uma série de inovações que 
a PayU desenvolve em outras localidades nas quais atua. Do ponto de vista de 
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serviço, terão à disposição uma estrutura de empresa global, contando com 
especialistas locais e conectados com o que há de melhor e mais atual no 
mercado mundial de meios de pagamento e antifraude. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/payu-e-bcash-se-unem-para-
expandir-solucao-em-pagamentos-online/ 

 
oltar ao índice 
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5.  Serviços - Telecomunicações 

Novo programa do governo prevê mudanças em regras para a internet 
fixa 

02 de Maio de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
 
A Anatel) está trabalhando na alteração do regulamento do Serviço de 
Comunicação Multimídia, o que vai permitir que as operadoras ofereçam tanto 
planos de internet fixa ilimitada quanto franquias com limite de dados. 
 

O programa Brasil Inteligente, que será a nova versão do Programa 
Nacional de Banda Larga, será lançado na quinta-feira (5) e prevê mudanças 
em regras do setor de telecomunicações, para garantir a oferta de internet sem 
franquia de dados. 

De acordo com o ministro das Comunicações, André Figueiredo, a 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já está trabalhando na 
alteração do regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, o que vai 
permitir que as operadoras ofereçam tantoa planos de internet fixa ilimitada 
quanto franquias com limite de dados. 

Segundo o ministro, o governo não vai abrir mão da oferta de banda 
larga fixa ilimitada. "Reafirmo minha determinação de defender 
intransigentemente a internet fixa ilimitada no Brasil, visando a garantir o direito 
de acesso a uma internet rápida, eficiente e democrática. 

Desde o início do ano, algumas operadoras que oferecem internet fixa 
anunciam que podem adotar o sistema de franquia para comercialização dos 
novos planos de banda larga fixa. Na sexta-feira (22), a Anatel proibiu as 
operadoras de oferecer planos com franquia por tempo indeterminado, até que 
a questão seja analisada pelo Conselho Diretor da agência. 

A meta do Brasil Inteligente é levar, até 2018, fibra ótica para 70% dos 
municípios, o que representa 95% da população brasileira. Outro foco do 
programa será melhorar a qualidade da internet nas 128 mil escolas urbanas e 
rurais do país, por meio do programa Minha Escola Mais Inteligente, em 
parceria com o Ministério da Educação. 

O objetivo é assegurar uma velocidade média de 78 megabits em todas 
as unidades até 2020. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/novo-programa-do-
governo-preve-mudancas-em-regras-para-a-internet-fixa/110342/     
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Mais de um milhão de passageiros passarão por aeroportos nos Jogos 
Rio 2016  

29 de Abril de 2016 
Fonte: CNT 

 
Levantamento da Secretaria de Aviação Civil aponta dias de maior 
movimentação nos terminais  
 

Os principais aeroportos do Brasil receberão mais de um milhão de 
passageiros, entre atletas, delegações e turistas, para os jogos do Rio 2016. 
Eles virão de 206 países. Além disso, devem ser movimentados 4,7 milhões de 
volumes de bagagens nesse período. 

A SAC (Secretaria de Aviação Civil) divulgou um estudo em que aponta 
quais serão os dias de maior movimentação dos maiores terminais. O objetivo 
é garantir que os preparativos para o período de 1º de agosto a 24 de setembro 
sejam adequados para atender a demanda.   

A previsão é que, no Santos Dumont (RJ), a movimentação maior seja 
dias 5, 19 e 26 de agosto; em Confins (MG), no dia 15 de agosto; nos 
aeroportos do Galeão (RJ), de Guarulhos (SP), de Viracopos (SP) e de Brasília 
(DF), o pico deve ser em 22 de agosto; e em Congonhas (SP), no dia 12 de 
setembro. 

A SAC explica que, nos dias 5, 15 e 22 de agosto, haverá a maior 
movimentação média diária, com expectativa de circulação de, 
respectivamente, 405 mil, 393 mil e 388 mil passageiros. No dia 5 ocorrerá a 
Cerimônia de Abertura das Olimpíadas; o dia 15 é a segunda-feira posterior ao 
fim de semana no qual devem ser disputadas cerca de 60 medalhas de ouro, 
quase 20% do total, nas modalidades de natação, atletismo e ginástica artística 
- esportes que atraem, via de regra, um grande público; e o dia 22 sucede o 
encerramento dos Jogos Olímpicos. 

Para os Jogos Paralímpicos Rio 2016, o dia mais movimentado será 16 
de setembro, uma sexta-feira, que corresponde ao quinto dia mais 
movimentado para todo o período do levantamento, com estimativa de 377 mil 
passageiros em trânsito pelos terminais analisados. 

As projeções poderão ser alteradas à medida em que novos voos não 
regulares forem alocados pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A 
cada 30 dias, essa base de dados com a oferta dos assentos é modificada e 
consequentemente as estimativas do estudo são atualizadas.  
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/mais-de-um-milhao-de-passageiros-
passarao-pelos-aeroportos-para-jogos-olimpicos-do-rio-cnt 
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7. Comércio Eletrônico 

Venda on-line deve subir 25% no ano 

03 de Maio de 2016 
Fonte: DCI 

 
Apesar da crise e da queda do consumo, o comércio eletrônico mantem 

crescimento. De acordo com o Relatório Conversion do E-commerce Brasileiro 
2016, o segmento deve movimentar R$ 69,76 bilhões no ano, crescimento de 
25% ante o ano anterior. 

Apesar da alta, em 2015 o crescimento foi um pouco superior, de 29,6%, 
quando atingiu faturamento de R$ 55,81 bilhões. De acordo com o CEO da 
agência digital Conversion, Diego Ivo, o desempenho das lojas virtuais está 
descolado do comércio que vem sofrendo com a perda de consumo das 
famílias. "O comércio eletrônico vai na contramão da economia desaquecida e 
é aliás impulsionada pelo momento econômico, uma vez que usuários 
pesquisam mais e estão mais sensíveis a preço", afirma Ivo. 

Ainda segundo o executivo, o crescimento do segmento tem sido 
impulsionado, sobretudo, pela mudança do perfil do brasileiro e da forma de 
consumir. "Um fator que impulsiona o crescimento do setor é a mudança de 
comportamento do consumidor, que está cada vez mais digital e prefere 
comprar on-line, tanto pelas ofertas quanto pela comodidade", completa Ivo. 

Resultado mensal - De acordo com o estudo da Conversion, em maio, o 
movimento do setor deve ser de R$ 6,18 bilhões, um crescimento de 8,67% 
ante abril. Segundo o relatório da companhia, o motivo para tal expansão é que 
maio é um dos meses mais movimentados no comércio brasileiro, por ter o dia 
das mães e ser o 'mês das noivas', por conta do número de cerimônias e festas 
que é realizado na época, movimentando a o nicho de roupas e presentes. 

Segundo o relatório divulgado ontem (2), o único mês que deve ter um 
faturamento superior a maio será novembro, quando ocorrerá o Black Friday, 
considerada a maior campanha de descontos do País. Neste período, a 
expectativa de faturamento esperada é de R$ 8,72 bilhões, 12,5% do total 
movimentado no ano. 
 
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=1&clipping=56197 
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Criptografia de dados em lojas virtuais cresce 250% em 12 meses 

 
03 de Maio de 2016 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

O comércio eletrônico brasileiro está evoluindo no quesito segurança. 
Segundo a pesquisa “Perfil do E-commerce Brasileiro”, realizada pela BigData 
Corp. sob encomenda do PayPal Brasil, a utilização de certificado SSL, que 
criptografa os dados transacionados, cresceu 250% nos últimos 12 meses. 

Realizado em fevereiro, o estudo aponta que atualmente 73.85% das 
lojas virtuais utilizam a tecnologia de segurança contra 20.65% em 2015. 

O estudo ainda abordou temas como segurança nos meios de 
pagamento. Em 2015, 38,09% dos sites pesquisados tinham algum serviço de 
pagamento eletrônico; agora, eles já são 41,21%, o que demonstra o esforço 
dos varejistas em oferecer métodos de pagamento mais seguros aos seus 
clientes e acompanhar essa crescente exigência dos consumidores online. 

Dispositivos móveis - O crescimento de usuários de smartphones 
também gerou uma nova onda de influência nas compras no comércio 
eletrônico. De acordo com levantamentos de mercado, o número de pessoas 
que utilizam o dispositivo móvel para pesquisar e efetuar comprar vem 
crescendo e já representa parte significante do faturamento do setor. 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm) cerca de 30% das compras em lojas virtuais em 2016 serão feitas 
por meio de dispositivos móveis (smartphones e tablets). A parcela representa 
57,2 milhões de compras, dentro de um mercado que deve movimentar R$ 
56,8 bilhões até o fim do ano, segundo a entidade. 

A pesquisa divulgada pelo PayPal e pela BigData Corp. mostra que o 
número de websites de comércio eletrônico no Brasil cresceu 21,5% últimos 12 
meses encerrados em fevereiro. Porém, somente 16% do total apurado são 
responsivos aos dispositivos móveis. 

“Esse ainda é um número pequeno e mostra que o investimento em 
mobile não acompanhou o crescimento do comércio eletrônico”, afirma Thoran 
Rodrigues, CEO da BigData Corp. “Esse dado precisa aumentar, já que os 
resultados em buscas do Google, por exemplo, dão prioridade às páginas que 
se adequam a um dispositivo móvel e as compras são cada vez mais feitas por 
smartphones”, complementa o especialista. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/criptografia-de-dados-em-lojas-
virtuais-cresce-250-em-12-meses/  

 
Voltar ao índice  
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https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/criptografia-de-dados-em-lojas-virtuais-cresce-250-em-12-meses/


 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  12 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.” 

 

8.  Curtas 

Pesquisa mostra que mulher tende mais a empreendedorismo que 
homem 

03 de Maio de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Pesquisa realizada pela Amway Global Entrepreneurship Report (Ager) 

2015, em parceria com a Universidade Técnica de Munique (TUM), revelou em 
sua 6ª edição características sobre os empreendedores no Brasil e no mundo. 
O estudo mostrou que 75% das mulheres possuem uma atitude favorável ao 
empreendedorismo. O motivo seria que 46% das mulheres buscam por 
independência e 44% por autorrealização. 

No entanto, somente 7% do total já empreendem. A pesquisa descobriu 
também que o principal motivo que impede as mulheres de empreender é o 
medo de fracassar (71%). 

No Brasil, mais da metade das pessoas desejam abrir seu próprio 
negócio, o que posiciona o país entre os seis que mais querem empreender no 
mundo. Enquanto 58% dos brasileiros desejam empreender, a média global é 
de 43%. Entre as principais motivações estão: ser seu próprio chefe (47%), 
auto realização (33%) e obter renda extra (30%). 

 

Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos teve a primeira baixa em 23 
anos 

03 de Maio de 2016 
Fonte: Monitor Digital  

 
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abiphec), o setor brasileiro de higiene 
pessoal, perfumaria e cosméticos sofreu duros golpes em 2015, com o 
aumento da carga tributária, crise hídrica, reajuste do valor da energia, alta do 
dólar e, ainda a atual crise econômica e política, que ocasionaram uma queda 
de 8% no faturamento do setor comparando ao ano de 2014. O primeiro 
indicador negativo em 23 anos. 

 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
28/04/2016 até 07/05/2016 – FIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções de Brasília 
Cidade: Brasília – DF  
 
29/04/2016 até 10/05/2016 – EXPOZEBU 
Setor: Agronegócio 
Local: Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - Parque de Exposições 
Fernando Costa 
Cidade: Uberaba – MG  
 
29/04/2016 até 08/05/2016 – FENASOJA 
Setor: Multisetores  
Local: Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson  
Cidade: Santa Rosa – RS 
 
30/04/2016 até 08/05/2016 – FNLPC & FLIPOCOS 2016 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Espaço Cultural da Urca  
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
02/05/2016 até 05/05/2016 – APAS 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 04/05/2016 – INFRA SP 
Setor: Conservação, Higiene e Limpeza 
Local: Centro de Convenções Frei Careca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – BIOMASSA E BIONERGIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – FEIRA DA INDUSTRIA LATINO AMERICANA 
DE AVES E SUINOS 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
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03/05/2016 até 05/05/2016 – CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Pavilhão Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 06/05/2016 - DSE SOUTH AMERICA 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Pavilhão Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/05/2016 até 07/05/2016 – FIMAR 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Centreventos Itajaí 
Cidade: Itajaí – SC 
 
05/05/2016 até 15/05/2016 – EXPOINGÁ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
07/05/2016 até 24/05/2016 – SGPA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
09/05/2016 até 13/05/2016 - PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário  
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque – SC  
 
04/05/2016 até 13/05/2016 – AGROBALSAS 2016 
Setor: Agronegócio 
Local: Fazenda Sol Nascente  
Cidade: Balsas - MA 
 
09/05/2016 até 15/05/2016 – EXPO CURVELO 2016 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Antônio Ernesto de Salvo 
Cidade: Curvelo - MG 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

http://expofeiras.gov.br/
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