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2PALAVRA DO PRESIDENTE

O Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) chega à conclu-

são da gestão de seu Conselho Diretor dos anos de 2018-2020. Tivemos 

muitos desafios neste período em nossa indústria, mas também diversas 

conquistas e, naturalmente, muito trabalho. 

Um compilado de tudo o que fizemos nestes dois anos está regis-

trado aqui, neste Relatório de Gestão que você tem em mãos. São fei-

ras, missões, ações de sustentabilidade, a defesa do couro no mercado 

doméstico, a agenda representativa institucional, comunicação e tantas 

outras atividades conduzidas por nossa equipe e apoiadas pelo Conselho 

Diretor, por todos os associados e demais atores desta indústria.

Particularmente, sinto-me honrado em ter feito parte desta gestão 

como Presidente do Conselho Diretor (inicialmente no período de 2016 

a 2018 e então até agora) e agradeço imensamente a confiança dos 

conselheiros e de todos os sócios do CICB. Para mim, foi um período de 

crescimento em experiências, relações e muito aprendizado, com a pos-

sibilidade de conduzir e realizar importantes projetos, tendo sempre o 

apoio de colegas, profissionais e todos aqueles que vivem esta fascinante 

atividade industrial e comercial. Muito obrigado.

Gilmar Harth

31 de março de 2020
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Novos negócios, estreitamento de laços com clientes 

tradicionais e a possibilidade de projetar o futuro da 

indústria estão no radar das ações de promoção co-

mercial apoiadas pelo CICB. São feiras, missões e 

rodadas de negócios realizadas tanto no Brasil como 

no exterior, contando sempre com o apoio do projeto 

Brazilian Leather, uma iniciativa do CICB e da Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimen-

tos (Apex-Brasil) para o incentivo às exportações de 

couro do país.

P R O M O Ç ÃO  C O M E R CI A L
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Duas vezes por ano, São Paulo recebe o único sa-

lão de design e inovação de materiais da América 

Latina, o Inspiramais. Nele, há mostra comercial 

(com couros bovinos e exóticos, além de milhares 

de outros materiais), palestras e exposições ligadas 

a inspiração e tendências. O evento é realizado 

pelo CICB, Assintecal, Abit e Abimóvel, em conjun-

to com seus projetos setoriais de desenvolvimento 

de exportações com Apex-Brasil. A cada edição 

são mais de 7 mil visitantes ligados às indústrias 

calçadista, moveleira, de artefatos e roupas. O CICB 

faz parceria com a Abimóvel neste evento para re-

alização de um lounge. 

INSPIRAMAIS

Consultorias especializadas junto aos curtumes 

participantes do Inspiramais têm como objetivo 

criar uma coletânea de couros especiais, feitos 

com antecipação de tendências. Esse é o con-

ceito básico do Preview do Couro, cujo resultado 

é apresentado primeiro em São Paulo (no Inspi-

ramais) e depois é exposto nas principais feiras 

mundiais do setor junto aos espaços exclusivos 

do Brazilian Leather nestes eventos, multiplicando 

negócios para o país.  

PREVIEW DO COURO
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A Índia é o 10º maior exportador de calçados do 

mundo e tem na feira India International Leather 

Fair (IILF) a sua principal plataforma de compra e 

pesquisa de materiais para esta indústria. O Brasil 

participa anualmente do evento, em fevereiro, o 

que tem possibilitado bons resultados em expor-

tações de couro para o país asiático: só em 2019, 

houve crescimento de 53,1% em volume de ven-

das em comparação ao ano de 2018, e 21,4% em 

valores.

IILF

A principal feira de couros para o setor de moda 

dos Estados Unidos é a Lineapelle New York, que 

ocorre duas vezes por ano, sempre com a partici-

pação de curtumes brasileiros. O evento é o pon-

to de partida das marcas norte-americanas para 

o desenvolvimento de suas próximas coleções, 

reunindo tanto as organizações mais consagradas, 

com ampla participação mundial na moda, como 

novas marcas de designers com viés autoral.

LINEAPELLE NEW YORK
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A tradicional feira parisiense recebe os curtumes 

brasileiros duas vezes ao ano, quando compra-

dores das grandes grifes de luxo da Europa têm 

a possibilidade de entrar em contato com as ten-

dências e materiais para as próximas coleções. A 

feira é rigorosa: faz curadoria de expositores e é 

considerada uma referência para a moda em todo 

o mundo. Há mostras e atividades de conheci-

mento paralelas à exposição comercial, em que o 

Brasil é sempre destaque. 

PREMIÈRE VISION PARIS LINEAPELLE MILÃO

Um dos principais importadores do couro brasi-

leiro, a Itália tem na Lineapelle Milão a sua feira 

semestral de reunião dos públicos mais importan-

tes para a indústria da moda e seus fornecedores. 

Curtumes do Brasil participam nas duas edições 

anuais, que têm atividades paralelas (como pales-

tras e debates) que contam com o projeto Bra-

zilian Leather compartilhando conhecimento e 

experiências. 
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Sempre em fevereiro, em paralelo à feira Linea-

pelle, ocorre a Simac Tanning Tech, mostrando as 

mais recentes inovações em tecnologia para a ca-

deia do couro e do calçado. O projeto Brazilian 

Leather teve estande na feira, na edição de 2019, 

recebendo compradores, públicos interessados no 

couro brasileiro e apresentando a mostra Preview 

do Couro. 

O CICB apoia e desenvolve diversas ações durante 

a feira Fimec, que ocorre uma vez por ano em Novo 

Hamburgo (RS), reunindo todos os profissionais e 

empresas do setor. Execução de projeto comprador, 

projeto imagem, condução de rodadas de negócio, 

realização de reunião de seu Conselho Diretor, en-

tre outras atividades estão sempre na pauta da en-

tidade durante este evento.  

SIMAC TANNING TECH FIMEC
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A principal feira de couros mundial é a APLF, onde 

o Brasil tem todos os anos uma participação de 

destaque, com uma das maiores delegações. O 

evento é caracterizado por apresentar couros de 

diversos tipos e gerar negócios imediatos, sen-

do um termômetro preciso para o andamento e 

prognósticos do setor para o ano. Ocorre sempre 

em março e recebe mais de 15 mil visitantes, em 

Hong Kong. 

APLF

Dedicada ao mercado moveleiro e de design de 

interiores, a feira Interzum ocorre a cada dois anos 

na cidade de Colônia, na Alemanha. O Brasil par-

ticipou na edição 2019, podendo acompanhar de 

perto a movimentação comercial do evento e a 

extensa programação de atividades ligadas à inte-

ligência do segmento. Foram 1.805 expositores de 

61 países e quase 74 mil visitantes.

INTERZUM
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Um mercado estratégico e que teve grande cresci-

mento na participação das exportações de couro 

do Brasil. Assim é o Vietnã, que sedia sempre na 

metade do ano a feira Shoes and Leather, na cida-

de de Ho Chi Minh. O evento apresenta couros de 

diversos tipos e é um dos impulsionadores para 

que o país asiático esteja na 4ª colocação entre as 

nações que mais importam couro brasileiro todos 

os meses. 

SHOES AND LEATHER 
VIETNAM

A All China Leather Exhibition (ACLE) ocorre uma 

vez por ano em Xangai, na China, sendo uma refe-

rência para curtumes de todo o mundo. O Brasil é 

uma das grandes delegações do evento. Em 2018, 

ocorreu na ACLE uma rodada de negócios exclu-

siva entre curtumes brasileiros e compradores de 

couro chineses do segmento moveleiro (organiza-

da com o apoio do escritório da Apex-Brasil na 

China), contando com seminário. 

ACLE
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O setor de criação de moda da Espanha se encon-

tra na feira Futurmoda, em Elche. O Brasil participa 

sempre na edição de outubro, tendo contato com 

designers, compradores e diretores de empresas 

ligadas às indústrias de calçados, artefatos e ves-

tuário espanholas, muitas das quais do segmento 

fast fashion. 

FUTURMODA

Por meio desta ação, é realizado o convite a com-

pradores internacionais para que visitem o Brasil, 

conheçam em profundidade a indústria de couros 

nacional e possam estreitar seu relacionamento 

com os curtumes locais. É um projeto de muita as-

sertividade. Foi conduzido em edições recentes na 

Fimec e já recebeu compradores de países como 

Rússia, Cazaquistão e Tunísia. 

PROJETO COMPRADOR 
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Desde que foi lançado, o programa Future Foot-

wear dialoga com a criação e execução de no-

vos modelos de negócios, produtos e processos 

produtivos em toda a cadeia do calçado, com o 

objetivo de fazer do país um modelo internacional 

neste segmento. A iniciativa tem o CICB como in-

tegrante juntamente com Abicalçados, Assintecal 

e Abrameq.

FUTURE FOOTWEAR

No ano de 2018, em data próxima à realização 

da feira Futurmoda, o CICB, por meio do projeto 

Brazilian Leather, conduziu uma missão comercial 

à Espanha, aproximando empresários do setor de 

couros do Brasil com públicos de interesse para o 

incremento de exportações. Foram organizadas 

agendas de visitas técnicas e rodadas de negócios.

MISSÃO COMERCIAL 
À ESPANHA
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Nesta missão, conduzida em 2018, foram visi-

tados pontos de interesse para o couro brasi-

leiro (ligados a calçados de couro, artefatos e 

móveis) na região de Bangkok, capital da Tai-

lândia. Houve também visita à feira Style e ro-

dadas de negócio organizadas por empresa de 

matchmaking local em que os participantes 

do Brasil tiveram a oportunidade de realizar 

reuniões individuais para o fechamento de ne-

gócios e network.

MISSÃO COMERCIAL 
À TAILÂNDIA

O escritório da Apex-Brasil na Ásia, em parceria 

com o CICB e Assintecal, organizou em junho de 

2018 uma Missão Comercial ao Brasil com com-

pradores chineses ligados ao setor moveleiro. O 

grupo foi formado por 12 indústrias moveleiras 

(seis das quais importadoras de couro, exclusi-

vamente acabado) e a Associação de Fabrican-

tes de Móveis de Haining. A agenda teve um 

momento de apresentação e relacionamento 

entre a comitiva chinesa e fornecedores de 

couros acabados, em Novo Hamburgo (RS).

MISSÃO COMERCIAL DE 
COMPRADORES CHINESES
AO BRASIL
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Em 2019, houve a execução do projeto do Es-

critório Comercial China, dando início a novos 

contatos comerciais para os curtumes brasilei-

ros. Por todo o país asiático, foram feitas visitas 

iniciais para prospecção de negócios e para o 

estabelecimento de novas relações entre cur-

tumes participantes e importadores de couro. 

Objetivo central: incrementar vendas de couros 

acabados.

ESCRITÓRIO COMERCIAL 
CHINA

Promover a integração de empresas de calçados com fornecedores que produzam materiais sustentáveis 

foi o objetivo deste evento, apoiado pelo CICB. A atividade ocorreu em Novo Hamburgo (RS) e teve ex-

posição de materiais, curadoria e rodadas para negociação. 

RODADAS DE SUSTENTABILIDADE

Realizada em maio de 2018, esta missão teve 

como objetivo conhecer ´in loco´ o sistema de 

classificação de peles in natura dos Estados Uni-

dos, os processos de conservação, métodos de 

embalagem, regras sanitárias, custos logísticos, 

qualidade e estrutura dos processadores de 

peles americanos. Diversos curtumes brasileiros 

participaram das atividades. 

MISSÃO TÉCNICA AOS 
ESTADOS UNIDOS



C O M U N I C AÇ ÃO

Diversos são os canais de comunicação do CICB com 

seus públicos estratégicos. Sites, mídias sociais, asses-

soria de imprensa, publicidade e outros meios apoiam 

a entidade e seus associados a acessar consumidores 

finais, indústrias, importadores, mídia especializada e 

governos. A comunicação faz parte do CICB todos os 

dias, multiplicando ideias e dando visibilidade ao cou-

ro do Brasil. 
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Com atualização praticamente diária, os websites do CICB, Brazilian Leather, 

CSCB, Lei do Couro e Design na Pele levam a diversos públicos informações 

muito relevantes sobre o couro do Brasil. Notícias da indústria, lista de associa-

dos, estatísticas e documentos históricos são alguns dos conteúdos publicados. 

WEBSITES
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A newsletter do CICB é o Conexão, que entrega dire-

tamente na caixa de e-mail de um amplo e qualificado 

mailing list as informações mais recentes da entidade, 

seus projetos e de associados. O Conexão é produzido 

em português (para os públicos do Brasil) e em inglês 

(para o mailing captado a partir de feiras e eventos no 

exterior).

CONEXÃO

ANIMAÇÕES

Peças audiovisuais desmistificando e valorizando o cou-

ro foram produzidas em 2019, alcançando milhares de 

visualizações em todo o mundo. As animações feitas 

pelo projeto Brazilian Leather (em inglês e português) 

trataram de exemplos como a versatilidade do couro, 

seus subprodutos e a importância deste material no de-

sign de vários itens. 
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A iniciativa consiste em convidar e recepcionar 

jornalistas da mídia especializada internacional 

para fortalecer os atributos do Brasil no mercado 

externo. Há repercussão de mídia espontânea (re-

portagens) com ações do gênero. Por meio do Bra-

zilian Leather foram realizadas edições do Projeto 

Imagem nos anos de 2018 e 2019, possibilitando a 

vinda ao país, por exemplo, de jornalistas das pu-

blicações Elle Tailândia, Fashion Channel Korea, La 

Conceria (Itália) e Pro Leder (Alemanha).

PROJETO IMAGEM

Participar de programas de rádio e TV, ou fornecer 

entrevistas in loco para veículos de comunicação 

impressos e online, está na rotina do CICB como 

entidade representativa de classe. Estas partici-

pações visam à multiplicação das informações 

relacionadas ao couro brasileiro, seus diferenciais 

e perspectivas dentro da moda e da economia 

nacional.  

ENTREVISTAS NA MÍDIA
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Um novo momento na comunicação do couro do Brasil se iniciou em 

2019. O projeto Brazilian Leather produziu dois novos ensaios fotográ-

ficos que têm o objetivo de promover a indústria nacional em todo o 

mundo e serão usados pelos próximos anos em vários canais. Os ensaios 

Vênus Brasileira e Canvas dialogam com a cultura, tendências em moda e 

comunicação e, especialmente, com as novas gerações de consumidores. 

NOVA CAMPANHA 
FOTOGRÁFICA
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Informações estratégicas sobre o mercado mun-

dial de couro estão à disposição no aplicativo para 

smartphone Conexão Brazilian Leather. A facilidade 

traz conteúdos sempre atualizados, como notícias e 

insights exclusivos, agenda detalhada do Brazilian 

Leather, informações sobre os curtumes associados 

ao CICB, Reports da Lei do Couro e dados do setor. 

O lançamento da plataforma, em 2019, foi um grande 

sucesso e um marco mundial.

APLICATIVO PARA SMARTPHONE
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A mídia espontânea é um dos recursos com grande repercussão quando se fala em co-

municação. Ter reportagens e notícias publicadas em revistas, jornais ou websites (sem 

custos de compra de espaço publicitário) traz ganhos muito importantes em conceito 

e imagem, de modo que o CICB mantém este serviço permanentemente, tanto para o 

Brasil quanto para o exterior.

ASSESSORIA DE IMPRENSA
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É muito significativo o valor que as mídias sociais têm na comunicação, 

no diálogo direto com o público e na captação de informações. Por isso, 

o CICB e o Brazilian Leather investem em conteúdo de qualidade e frequência 

adequada de publicações em seus perfis no Instagram e Facebook, além do

Youtube. O grande engajamento das páginas (que já contam ao total com mais de 

50 mil fãs) mostra o bem-sucedido trabalho que vem sendo realizado.

MÍDIAS SOCIAIS



25 CICB - RELATÓRIO DE GESTÃO 2018|2020

A comunicação do CICB produz folders, 

cartazes, cartilhas e flyers para ativida-

des específicas. Para feiras, por exemplo, 

são sempre produzidos catálogos com a 

listagem de curtumes brasileiros e suas 

respectivas localizações e contatos.

Em janeiro de 2020, o CICB realizou o 

seminário online Mercado e Perspec-

tivas do Setor de Couros para 2020. A 

atividade analisou os fatores que vão 

influenciar o comércio mundial de cou-

ros neste ano, buscando levantar infor-

mações que possam apoiar a estratégia 

dos curtumes brasileiros neste cenário. 

O palestrante, David Peters, é um dos 

especialistas mais consagrados da in-

dústria curtidora.

MATERIAL 
PROMOCIONAL

SEMINÁRIO ONLINE
COM DAVID PETERS
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Em mídias estratégicas, o CICB contrata anúncios 

publicitários para promover o couro do Brasil. São 

revistas conceituadas que têm influência sobre com-

pradores, tanto no Brasil como no exterior. Em épo-

cas de feira, a arte valoriza a participação do país 

no evento e convida os visitantes a prestigiarem os 

curtumes do Brasil.

PUBLICIDADE
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Previamente a todas as feiras em que o Brazilian Leather 

participa, uma comunicação é enviada por e-mail ao mail-

ing list internacional do projeto, convidando compradores 

a conhecer os estandes brasileiros no evento. A peça traz 

a localização dos expositores e demais informações sobre 

a atividade. 

VISIT US

Esta publicação conta com a parceria 

do CICB. O Guia Brasileiro do Couro é 

reconhecido em todo o mundo e traz 

informações precisas, ágeis e seguras 

sobre todos os curtumes, químicos, em-

presas de máquinas, serviços e outras 

atividades ligadas ao couro do Brasil. 

Trata-se de um acervo muito atualizado 

de dados e que apoia a promoção co-

mercial, pois está sempre com o projeto 

Brazilian Leather em todas as feiras in-

ternacionais em que participa. 

GUIA BRASILEIRO 
DO COURO



I N T E L I G Ê N CI A  C O M E R CI A L

É imprescindível para os objetivos de crescimento e aprimoramento do 

couro brasileiro o trabalho da Inteligência Comercial do CICB. Sua atua-

ção compreende a análise de mercados, missões de prospecção, 

estatísticas, monitoramento de metas e mercados, acompanhamento 

dos movimentos mundiais do setor, entre outras atividades. Estas ações 

têm permitido a ampliação dos resultados da indústria brasileira de cou-

ros em todo o mundo.
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Três vezes por semana, os associados ao CICB têm 

acesso a informes de mercado: um abrangendo di-

versas nações e dois relativos aos Estados Unidos. 

Os conteúdos têm informações estratégicas que 

mostram a movimentação específica da indústria do 

couro no mundo, além de influências econômicas e 

políticas, possibilitando aos associados subsídios im-

portantes em suas tomadas de decisões. 

INFORMES DE MERCADO
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Realizada em 2018, esta missão possibilitou o 

levantamento de informações sobre a Coreia do 

Sul, seu potencial para o couro brasileiro e início 

de relações com empresas importantes para a 

indústria nacional. Teve como resultado ainda a 

produção de um estudo trazendo dados impor-

tantes para os curtumes que têm interesse em 

exportar para o país asiático.

MISSÃO PROSPECTIVA 
À COREIA DO SUL

A terceira edição deste estudo possibilitou a apura-

ção, compilação e análise de todos os dados sobre 

a atividade industrial e comercial dos curtumes bra-

sileiros. Encomendada pelo CICB, esta é uma pu-

blicação consolidada e que permite ao leitor fazer 

uma avaliação aprofundada dos caminhos que o 

setor percorreu nos últimos anos, antevendo estra-

tégias e os rumos para o futuro.

ESTUDO DO SETOR DE 
CURTUMES NO BRASIL
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DIPLOMACIA E PARCERIAS 
COMERCIAIS

Embaixadas e consulados brasileiros 

(SECOM) em diversas cidades mantêm 

relacionamento com o CICB e o proje-

to Brazilian Leather para cooperação e 

ampliação de negócios. Destaque para 

os escritórios nas cidades de Paris, Mi-

lão, Nova York e Hong Kong e em países 

como China, Índia e Coreia do Sul.

O CICB foi parceiro em edições do 

evento Análise de Cenários, entre 2018 

e 2020. A atividade ocorre em forma 

de palestra, que apresenta o panorama 

econômico e comercial para o setor, 

com perspectivas para o ano, influen-

ciadores e prognósticos possíveis.  

ANÁLISE DE CENÁRIOS
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INFORMAÇÕES 
PREPARATÓRIAS

A Inteligência Comercial do 

CICB produz previamente a 

cada feira internacional uma 

apresentação preparatória com 

dados importantes sobre o mer-

cado que será o foco do evento. 

Enviada em versão digital aos 

participantes, esta apresentação 

traz informações relevantes para 

potencializar resultados.
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Foram dois anos de muitos reconhecimentos 

para a Certificação de Sustentabilidade do 

Couro Brasileiro (CSCB) entre 2018 e 2020. 

Representantes do programa foram convida-

dos a palestrar em diversos grandes eventos 

mundiais de sustentabilidade e houve novos 

curtumes certificados. É a excelência de um 

projeto que vê o couro do Brasil firmando um 

compromisso com a sociedade, a economia 

e o meio ambiente, com ganhos para todos. 

C S C B
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É neste evento que são discutidas as 

principais inovações, tendências e no-

vidades no campo da sustentabilidade 

do setor de couros. O Fórum já está na 

agenda de toda a indústria nacional. Em 

2018, seu tema central foi “Qual o Re-

torno do Investimento Sustentável?” e 

em 2019 foi “O Couro no Mundo Hiper-

conectado”. As duas edições ocorreram 

em Estância Velha, no Instituto Senai de 

Tecnologia em Couro e Meio Ambiente, 

com casa cheia. 

FÓRUM CSCB 
DE SUSTENTABILIDADE

Para todos os curtumes integrantes do 

programa, foi dada a continuidade do 

treinamento e consultoria. Este foi um 

trabalho muito válido para a preparação 

das empresas para a certificação e ainda 

tem promovido ganhos em termos de 

gestão, produtividade, meio ambiente e 

nas questões sociais.

TREINAMENTO 
E CONSULTORIA
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No Fórum CSCB de Sustentabilidade de 

2018, foi assinado um acordo de par-

ceria entre o programa de certificação 

e as empresas calçadistas Arezzo&Co e 

Calçados Bibi. A ideia é o incentivo para 

que seus fornecedores sejam reconheci-

dos pela certificação, aprimorando assim 

seus indicadores de sustentabilidade. 

Na edição de 2019 do Fórum CSCB de 

Sustentabilidade, foi a vez da calçadista 

Usaflex assinar um acordo de parceria 

com o programa de certificação, incenti-

vando seus fornecedores a estarem e se-

rem reconhecidos pelo programa CSCB. 

ACORDO DE PARCERIA 
COM AREZZO&CO E BIBI

ACORDO DE PARCERIA 
COM USAFLEX
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JBS Couros Unidade Marabá foi o primeiro cur-
tume de wet blue a receber o selo CSCB. Uma 
grande festa para todos os seus colaboradores 
movimentou o curtume para celebrar a con-
quista.

Courovale by BCM recebeu a equipe do CICB 
em sua sede, em Portão, para o reconhecimento 
do CSCB.

O primeiro curtume certificado pelo CSCB foi Fuga Couros, de 

Marau, em janeiro de 2018. Após esse marco inaugural, novas 

empresas foram condecoradas com este reconhecimento, to-

das com nível Ouro: Courovale by BCM, Curtume Mats e JBS 

Couros Unidade Marabá.

CURTUMES CERTIFICADOS
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Mats realizou dois eventos para celebrar a conquis-
ta. Um exclusivo para colaboradores, na sede do 
curtume, em Campo Bom (RS) e outro para par-
ceiros e clientes, em um jantar à noite na cidade de 
Estância Velha (RS).

Fuga Marau foi recertificado, após ter seu 
reconhecimento incial em janeiro de 2018.
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Dois líderes mundiais do setor de cou-

ros, Brasil e Itália, uniram seus conhe-

cimentos em produção sustentável 

e transparência com a assinatura do 

Acordo de Parceria (PA) Setor de Cou-

ros – Programa de Certificação de Sus-

tentabilidade. Trata-se de um acordo 

de mútuo reconhecimento entre ICEC 

(o Instituto Italiano de Certificação de 

Qualidade para o Setor de Couros) e o 

CSCB. O documento foi oficializado em 

Hong Kong, em março de 2018. 

RECONHECIMENTO 
MÚTUO COM A ITÁLIA

A mais recente edição do Manual de Pa-

drões para Matérias-primas e Processos 

publicado pelo grupo Kering recomenda 

que fornecedores de couro trabalhem 

com o CSCB. O grupo Kering é detentor 

de marcas como Gucci, Balenciaga e Saint 

Laurent, que produzem peças luxuosas 

de calçados, acessórios, roupas e joias.

GRUPO KERING
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A feira Première Vision Leather, reali-

zada em Paris, é considerada uma re-

ferência para designers e compradores 

das mais luxuosas marcas europeias de 

moda. O evento reserva espaço privile-

giado para palestras e compartilhamen-

to de informações sobre as melhores 

experiências deste setor por meio do 

projeto Smart Talks, que em 2018 deu 

destaque ao CSCB, com palestra minis-

trada na programação. 

Em maio de 2018, a certificação foi o 

único trabalho brasileiro aceito para 

apresentação neste congresso mundial, 

ocorrido na cidade do Porto, em Portu-

gal. O case brasileiro foi escolhido por 

ser o pioneiro em estabelecer padrões 

de sustentabilidade para um impor-

tante componente da indústria calça-

dista – o couro – com base em normas 

técnicas e processos de certificação de 

terceira parte. Organizado pela União 

Internacional de Técnicos da Indústria 

do Calçado (UITIC), o evento recebeu 

mais de 500 participantes de 30 países.

SMART TALKS 
PREMIÈRE VISION PARIS

20º CONGRESSO TÉCNICO 
INTERNACIONAL DO 
CALÇADO, PORTUGAL
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Foi realizada palestra para um público 

de mais de 450 pessoas sobre a cer-

tificação no mais recente congresso 

da International Union of Leather 

Technologists and Chemists Societies, 

em Dresden, na Alemanha, em 2019. 

A palestra teve muita repercussão junto 

ao público. O CSCB também dispôs de 

um espaço exclusivo no evento, em que 

foram disponibilizados materiais sobre 

a certificação e couros da mostra Pre-

view do Couro. 

IULTCS CONGRESS 2019, 
ALEMANHA

Nos Estados Unidos, a feira Lineapelle 

New York é o ponto de partida para a 

pesquisa e o desenvolvimento de cole-

ções de moda e compartilhamento de 

conhecimento. Na Lineapelle New York 

de julho de 2019, o CSCB participou de 

uma mesa redonda aberta ao qualifica-

do público visitante da feira. Tratou-se 

de um debate exclusivo com as princi-

pais certificações mundiais do setor de 

couros. 

DEBATE NA 
LINEAPELLE 
NEW YORK, 2019
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Em setembro de 2019, o CSCB parti-

cipou como palestrante do Sustaina-

ble Leather Forum, em Paris, que teve 

lotação esgotada. Foi única certifica-

ção convidada a palestrar. O evento 

contou com alguns dos maiores es-

pecialistas, clientes e fornecedores 

do universo da moda discutindo as 

propostas mais sustentáveis sobre o 

couro para o mundo. Integraram a 

programação representantes de mar-

cas como Louis Vuitton e Hermès, e 

iniciativas como European Commis-

sion, Leather Naturally e Unifab. Foi 

organizado pelo Conselho Nacional 

do Couro da França.

SUSTAINABLE LEATHER 
FORUM, FRANÇA

Organizada pelo Inmetro, Firjan e 

pelo Fórum das Nações Unidas sobre 

Padrões de Sustentabilidade (UNFSS, 

braço da ONU para o tema), a con-

venção ocorreu no Rio de Janeiro em 

setembro de 2019. O CSCB palestrou 

neste evento em que quatro grupos 

de produtos foram escolhidos como 

temas-chave, a partir dos reflexos 

positivos de suas respectivas Normas 

Voluntárias de Sustentabilidade para 

exportações. 

2ª CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL DE 
COMÉRCIO E NORMAS 
VOLUNTÁRIAS DE 
SUSTENTABILIDADE 
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A edição da feira Lineapelle, em Milão, 

que ocorreu em outubro de 2019, teve 

a participação do CSCB em um debate 

com algumas das maiores autoridades 

do setor em sustentabilidade em toda 

a cadeia produtiva. Esta foi uma das 

atividades mais aguardadas dentro da 

programação paralela de conhecimento 

e relacionamento da feira.

O CSCB foi um dos casos de sucesso 

apresentados nesta jornada científica, 

que ocorreu nos dias 13 e 14 de no-

vembro de 2019, em Buenos Aires, na 

Argentina. A explanação mostrou aos 

participantes as melhorias já obtidas 

com a implantação da certificação nos 

curtumes brasileiros.

DEBATE NA 
LINEAPELLE MILÃO

JORNADA DE 
INNOVACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD 
EN LA INDUSTRIA DEL 
CUERO, ARGENTINA. 
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Ao longo do ano de 2019, o CSCB 

participou ativamente das reuniões 

periódicas com públicos ligados à 

certificação para debate e revisão 

das normas que dão base ao progra-

ma. Com isso, foi possível aprimorar a 

certificação. 

Um desafio foi lançado para os setores 

de couros e calçados em novembro de 

2019: fazer da cadeia integrada bra-

sileira a primeira 100% certificada em 

sustentabilidade do planeta. A proposta 

foi feita por Alexandre Birman, CEO da 

Arezzo&Co, durante o evento Sustenta-

bilidade: É Hora de Avançar, que contou 

com palestra do CSCB.

SUSTENTABILIDADE: 
É HORA DE AVANÇAR

REVISÃO DAS NORMAS
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O evento teve como objetivos centrais 

apresentar as temáticas de competiti-

vidade e inovação, com a troca de co-

nhecimento e debate de assuntos de 

interesse da cadeia produtiva, visando 

maior inserção em mercados madu-

ros e cada vez mais globalizados. 

O CSCB esteve presente com a partici-

pação em um dos painéis. Ocorreu em 

2018, em Novo Hamburgo (RS).

Couros de curtumes integrantes do 

CSCB estiveram entre os materiais apre-

sentados pela materioteca (projeto da 

Assintecal) in loco em indústrias calça-

distas.  

SEMINÁRIO 
INTEGRAÇÃO
E INOVAÇÃO NA 
CADEIA PRODUTIVA 
DO CALÇADO

MATERIOTECA 
ITINERANTE
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O espaço foi instalado na Couromo-

da de janeiro de 2019. Couro & Moda 

Sustentável apresentou calçados e bol-

sas em couro, além de peles identifica-

das (desde bovinas até exóticas, como 

de peixe pirarucu) sob a forma de uma 

mostra com curadoria da MoumHouse 

Creative Design Studio. As marcas e cur-

tumes integrantes do projeto tiveram ali-

nhamento com os preceitos da susten-

tabilidade, em que a produção dedica 

atenção especial a indicadores ambien-

tais, sociais e econômicos. O CSCB foi 

um dos grandes destaques do espaço.

COURO & MODA 
SUSTENTÁVEL

CURTUMES INSERIDOS 
NO PROGRAMA DO CSCB

Veja a seguir todos os curtumes que já 

aderiram ao programa do CSCB:

Courovale By BCM – certificada nível ouro

Curtume Mats – certificada nível ouro

Fuga Couros Marau – certificada nível ouro

JBS Couros Marabá – certificada nível ouro

A.Bühler
Agro Stillo
AMCM
Baby Leather
Couros Bom Retiro
Cobrasil
Codina Peles
Couro & Arte
Couroquímica
Couros Nobre
Finileather
Gobba Leather
Internacional Couros
J. Kempe
Moderno Peles e Couros
Natur
Nova Kaeru
OCM Best Brasil
Peles Versatto
Real Nelore
Rhoma Pelles
Safari Couros
Santa Croce
Sean Couros
Soubach Special Leathers
Vitapelli

Zas Couros



DNP / EDIÇÃO 4

O couro e o design brasileiros integrados à arte e à tradição 

italiana na manufatura de móveis conceberam a quarta edi-

ção do projeto Design na Pele. A iniciativa inédita e única no 

mundo uniu o trabalho de três curtumes e três estúdios de 

design do Brasil à marca global de móveis em couro Natuzzi 

Editions, da Itália, criando a coleção de sofás, poltronas e 

mesas Collezione Ginga Natuzzi Editions for DNP, que teve 

lançamentos globais.



D E S I G N  N A  P E L E
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A coleção inédita foi lançada em Nova York na feira ICFF - International Contemporary Furniture 

Fair, em maio de 2019. O evento é dedicado a arquitetos, lojistas e designers. As co-criações com 

o DNA do Brasil e o reconhecimento de uma consagrada empresa italiana foram celebradas por 

todos os públicos. 

ICFF

O lançamento em solo brasileiro da Collezione Ginga Natuzzi Editions for DNP foi um dos grandes 

destaques do Congresso Natuzzi, ocorrido em Salvador, na Bahia. Com um retorno muito positivo 

de investidores, lojistas, imprensa e parceiros da marca italiana de móveis, o projeto mostrou o que 

os consumidores brasileiros – e de todo o mundo –  poderão usufruir desta coleção. 

CONGRESSO NATUZZI
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Promovendo a cultura do design e suas conexões com arquitetura, arte, decoração, sociedade 

e negócios, a Semana de Design de São Paulo recebeu o lançamento da coleção Design na 

Pele em agosto de 2019. A apresentação ocorreu em atividade especial na Natuzzi Editions 

Moema, no shopping Móveis Moema, com a presença de clientes e arquitetos e palestra de 

Leonardo Lattavo, um dos designers do projeto.

SEMANA DE DESIGN DE SÃO PAULO

LANÇAMENTO 
EM PORTO ALEGRE

A capital gaúcha apresentou a nova coleção 

Design na Pele para públicos de interesse no 

mês de setembro de 2019, em dois dias, na 

loja Natuzzi. Leonardo Lattavo palestrou para 

o público sobre a jornada e desenvolvimento 

do projeto. 
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LOCAIS DE OUTROS LANÇAMENTOS 
DO DESIGN NA PELE EM 2019 E 2020

Belo Horizonte  |  Rio de Janeiro  |  Curitiba  |  Vitória  |  Balneário Camboriú

Brasília  |  Xangai (Feira Furniture China)  |  High Point (Feira High Point Market, 

nos Estados Unidos)  |  Colônia (Feira IMM Cologne, na Alemanha)
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Curtumes:
Luiz Fuga

Gobba Leather

Indústria de Peles Minuano

Estúdios de Design:
Furf Design Studio

Lattoog

Estúdio Bola

Móveis:
Natuzzi Editions

PARTICIPANTES DO 
PROJETO COLLEZIONE GINGA 
NATUZZI EDITIONS FOR DNP
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Em abril de 2018, ocorreu este evento em Novo Hamburgo (RS), em conjunto com o Workshop de 

Tecnologia e Inovação no Calçado. A temática central foi “A Diferenciação como Fator de Competiti-

vidade” e um dos cases apresentados foi o Design na Pele, com a palestra Parcerias Internacionais & 

Design Colaborativo. Promoção do IBTec.

X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
BIOMECÂNICA DO CALÇADO

Uma palestra sobre a experiência do Design na Pele ocorreu em um espaço especial da Couromo-

da chamado Couro & Moda Sustentável, em 2019. A atividade possibilitou o compartilhamento 

de conhecimento acumulado em todas as edições do projeto, que é um sucesso mundial. 

PALESTRA NO ESPAÇO COURO 
& MODA SUSTENTÁVEL
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Marcos Rogério Collet, diretor de produto Natuzzi no Brasil

O design brasileiro já é reconhecido in-

ternacionalmente há bastante tempo no 

mundo. Mas faltava um projeto que ver-

dadeiramente impulsionasse isso lá fora. 

Agora, este passo de colocar a proposta 

do desenho nacional dentro da Natuzzi 

rompe um paradigma que existia e abre 

portas para novos produtos para Natuzzi 

Editions e Natuzzi Italia.



L E I  D O  C O U R O
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O CICB desenvolve um trabalho consistente para fazer valer no 

Brasil a lei 4.888/65, a chamada Lei do Couro. Ela proíbe o uso 

de expressões como “couro sintético” ou “couro ecológico”. 

A legislação destaca que somente produtos oriundos de pele 

animal podem receber a denominação “couro”. O projeto do 

CICB verifica a comunicação em pontos do comércio físico e 

virtual, sites jornalísticos e material de comunicação publicitária. 
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MONITORAMENTO DE MÍDIA

É realizado um extenso e rígido monitoramento 

de conteúdos dispostos na internet 24h por dia. 

Por meio deste trabalho, portais de notícias, mídias 

sociais, blogs e plataformas de venda de produtos 

são examinados em busca de infrações sobre a Lei 

do Couro. Assim que uma inconformidade é encon-

trada, envia-se uma notificação à empresa infratora 

para que realize a correção.

Na edição de abril de 2018 do Minas Trend – 

grande evento de moda de Minas Gerais – o 

CICB participou da mostra Couro, o Sustentá-

vel Luxo da Moda, apresentando os atributos 

deste material e compartilhando com visitan-

tes a Lei do Couro. O público deste evento é 

muito seleto e ligado ao mercado premium no 

Brasil.

COURO, O SUSTENTÁVEL 
LUXO DA MODA

Desde que este trabalho começou 

a ser realizado, em 2014:

3.271 marcas infratoras foram identificadas
4.819 notificações realizadas
282 retificações
19.036 infrações identificadas
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SICC

Na edição de 2018 do Salão Interna-

cional do Couro e do Calçado (SICC), 

em Gramado (RS), houve a realiza-

ção do espaço coletivo Conectech, 

idealizado pelo IBTec. O CICB foi 

apoiador, levando ao local informa-

ções sobre a Lei do Couro por meio 

de palestra e material gráfico.

Em 2019, a região Norte do país re-

cebeu a chamada Blitz Lei do Couro, 

por meio da qual uma equipe per-

corre pontos do varejo verificando 

a correta identificação de mercado-

rias no que tange à palavra “couro”. 

As atividades ocorreram em junho, 

em três shopping centers de Maca-

pá (AP). Na cidade, também houve 

palestra sobre a legislação nas fei-

ras Expobúfalo e Expoleilão, onde 

foram destacados os atributos do 

couro, o cenário brasileiro e pontos 

que podem melhorar o trabalho de 

todas as pontas da cadeia.

BLITZ LEI DO COURO 
E AÇÕES EM MACAPÁ

A coordenação do projeto Lei do Couro do CICB realizou pa-

lestras e falou a públicos importantes sobre os detalhes da le-

gislação. Nos chamados road shows e Conexão Inspiramais (que 

antecipa a profissionais da moda as tendências da estação por 

meio de palestras, em todo o Brasil), a Lei do Couro esteve pre-

sente com um momento específico para ser reforçada, assim 

como em eventos em entidades parceiras.

PALESTRAS
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R E P R E S E N TAÇ ÃO 
I N S T I T U CI O N A L

Por meio de seu posicionamento, debate e atuação, o 

CICB defendeu pautas importantes do setor de couros 

na esfera política. Este é um trabalho diário que ocorre 

não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, trazendo 

resultados importantes para a indústria.
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FRENTE PARLAMENTAR

ASSINATURA NOVO CONVÊNIO 
BRAZILIAN LEATHER

Os setores de couros e calçados do Brasil têm 

uma importância determinante na economia do 

país: integrada, a cadeia gera mais de 330 mil 

empregos e US$ 3,8 bilhões em exportações. 

Em 2019, formou-se oficialmente um movimen-

to que busca fortalecer e aprimorar todo o po-

tencial destas indústrias, com o lançamento da 

Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor 

Coureiro-Calçadista, coordenada pelo deputado 

federal Lucas Redecker, tendo o apoio do CICB.

Na edição de junho de 2018 do Inspiramais, em 

São Paulo, foi oficialmente assinado o convênio 

Brazilian Leather para a vigência 2018-2020. 

A iniciativa possibilita a consolidação do pro-

duto nacional em mercados estrangeiros, com 

diversificação de mercados, uso de plataformas 

digitais e agregação de valor, promovendo o 

reconhecimento do couro brasileiro em todo o 

mundo.
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ICT

O International Council of Tan-

ners (ICT) tem a participação do 

CICB em seu Comitê Executivo 

e Conselho. Esta é a entidade 

mundial que reúne associações 

nacionais representativas des-

te setor para debater e definir 

temas importantes. Estão na 

pauta do ICT questões como 

atualizações das etiquetagens e 

marcações de produtos de cou-

ro, revisão de padrões de medi-

das na compra e venda de wet 

blue, contratos internacionais 

de compra e venda de couros 

e peles, certificações de susten-

tabilidade e rastreabilidade de 

produtos químicos.

GLCC

O Global Leather Coordinating 

Commitee (GLCC, que é a união 

da Associação Internacional dos 

Curtidores, Associação Interna-

cional dos Químicos da Indústria 

do Couro e Traders da Indústria 

do Couro) tem a participação 

ativa do CICB. Neste grupo, são 

debatidos temas sobre posicio-

namento da indústria frente às 

demandas internacionais, consi-

derando tópicos como exigên-

cias das grandes marcas, rastrea-

bilidade, transparência, padrões 

ambientais, gerenciamento dos 

produtos químicos e substâncias 

restritas, etiquetagem e atuali-

zações da indústria química.

O GTPS e todos os seus mem-

bros assumem o compromisso 

com o desenvolvimento sus-

tentável da pecuária por meio 

da articulação de cadeia, da 

disseminação de informação e 

apoio à melhoria contínua, bus-

cando equilíbrio entre os pilares 

econômico, social e ambiental. 

O CICB integra a iniciativa, par-

ticipando de suas reuniões e co-

missões de trabalho.

GRUPO DE 
TRABALHO 
DA PECUÁRIA 
SUSTENTÁVEL 
(GTPS)
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Sempre que solicitado por ins-

tituições de ensino, o CICB 

compartilha uma apresentação 

presencial in loco com um de 

seus representantes em univer-

sidades, mostrando dados sobre 

exportação, estratégias do cou-

ro brasileiro e mercados. 

PARCERIA 
ACADÊMICA

A busca pelo aprimoramento da 

matéria-prima para os curtumes 

brasileiros é uma das pautas 

constantes do CICB, que traba-

lha junto a entidades parceiras, 

órgãos de governo e confedera-

ções abordando este tema. 

MELHORIA DA 
QUALIDADE DA 
MATÉRIA-PRIMA

Em diversas plantas de curtumes em todo o Brasil, uma comissão tripartite 

(da qual o CICB faz parte) lidera a avaliação de riscos à saúde e à seguran-

ça no trabalho em máquinas importadas para couro em funcionamento 

no Brasil. O grupo analisa riscos em equipamentos para compor a Carti-

lha de Segurança em Máquinas para Couro específica para equipamentos 

produzidos no exterior. Este documento é uma medida ligada à NR-12, 

instrumento do Ministério do Trabalho que visa à prevenção de acidentes 

e doenças do trabalho em aparelhos dos mais diversos setores industriais.

NR-12



71 CICB - RELATÓRIO DE GESTÃO 2018|2020

A redução do imposto de importa-

ção de sulfato de cromo por redução 

inorgânica na forma em pó (NCM 

2833.29.60) foi uma pauta pleite-

ada pelo CICB e que obteve êxito 

em 2018 e prorrogação até junho 

de 2020. Passou de 10% para 2%. 

O processo inicial para que se che-

gasse à redução do imposto foi ini-

ciado pelo CICB em dezembro de 

2017, em Brasília. Houve a tramita-

ção em diferentes grupos técnicos 

e de coordenação da Camex, até 

a aprovação pela câmara e poste-

rior publicação no Diário Oficial da 

União.

REDUÇÃO 
DE IMPOSTO

Com representantes do Governo Fe-

deral, o CICB integrou em 2019 uma 

Missão Presidencial à Ásia, que teve 

uma pauta intensa de promoção do 

Brasil em países estratégicos para 

relações comerciais. A missão foi fo-

cada em infraestrutura, agropecuária, 

energia e educação.

MISSÃO PRESIDENCIAL À ÁSIA

Em julho de 2019, a China Leather Industry Association (CLIA, 

entidade máxima do setor de couros na China) promoveu am-

pla divulgação junto aos seus associados sobre a desobrigação 

de Certificado Sanitário Internacional (CSI) para importação 

de couros industrializados, inclusive wet blue - uma vitória que 

teve a influência direta do CICB e das autoridades brasileiras, 

com o apoio do Ministério da Agricultura e Embaixada do Brasil 

em Pequim.

DESOBRIGAÇÃO DE CERTIFICADO 
SANITÁRIO INTERNACIONAL
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DESONERAÇÃO 
DA FOLHA DE 
PAGAMENTO

O Senado Federal aprovou o 

projeto de lei (PLC 52/2018) em 

junho de 2018 que retira diver-

sos setores da economia da lista 

dos que contam com desonera-

ção da folha de pagamento. Das 

56 atividades econômicas que 

tinham o benefício da desone-

ração, apenas 17 conseguiram 

mantê-lo – incluindo o couro, 

que continua com a alíquota de 

2,5% de recolhimento de con-

tribuição previdenciária (e não 

20%, como prevê a reoneração). 

Foi uma grande vitória, resultado 

da articulação do setor junto ao 

Governo Federal e Legislativo.

A norma sobre etiquetagem de 

calçados, publicada pela Asso-

ciação Brasileira de Normas Téc-

nicas (ABNT), é fruto de estudos 

realizados por meio do Comitê 

Brasileiro de Couro, Calçados e 

Artefatos de Couro (CB-11), com 

apoio do CICB e entidades par-

ceiras. 

ETIQUETAGEM 
DE CALÇADOS

Esta foi uma pauta sempre mui-

to defendida pela CICB. Em 

junho de 2019, os comitês ne-

gociadores do Mercosul e da 

União Europeia (UE) divulgaram 

em Bruxelas, capital da Bélgica, 

a conclusão de um ambicioso 

acordo comercial envolvendo os 

dois blocos econômicos. A espi-

nha dorsal das novas regras é a 

redução imediata ou gradual de 

tarifas de importação entre os 

países europeus e sul-america-

nos — inclusive para couros. A 

entrada em vigor do acordo é 

importantíssima para o setor.

ACORDO 
MERCOSUL/
UNIÃO EUROPEIA
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O CICB busca parcerias que sejam po-

sitivas para seus associados. Uma das 

já consolidadas é o desconto de 30% 

em serviços de análises laboratoriais no 

Centro Tecnológico do Couro – SENAI, 

Estância Velha/RS.

PARCERIAS

A Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) e o Fórum Nacional da Indústria 

são duas organizações que contam 

com a participação do CICB em seus 

comitês e comissões de trabalho.

PARTICIPAÇÃO EM 
COMISSÕES E COMITÊS
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JOSÉ FERNANDO BELLO
Presidente Executivo 

EQUIPE EXECUTIVA

Álvaro Flores | CSCB

Bianca Corrêa | Promoção Comercial

Inez Gomes | Secretaria

Jéssica Fontoura | Comunicação e Imprensa

João Carlos Feller | Financeiro

Letícia Luft | Gerência do projeto Brazilian Leather

Rafael Andrade | Design na Pele e CSCB

Ricardo Michaelsen | Lei do Couro 

Rogério Cunha | Inteligência Comercial e CSCB
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José Fernando Bello

CONSELHO DIRETOR

Presidente
Gilmar Harth (Couros Bom Retiro / AICSul)

1º Vice-Presidente:
Emílio Carlos Bittar (Coming/Sindicurtume-GO)

2º Vice-Presidente:
Edson Vanzella (Vancouros)

Vice-Presidente de Gestão Corporativa:
Cézar Müller (AP Müller)

Vice-Presidente de Marketing e Promoção Comercial:
Alessandro Ubaldino Sousa (Minerva)

Vice-Presidente de Comércio Exterior:
Evandro Durli (Durlicouros/SINCURT-MT)

Vice-Presidente de Mercado Interno:
Augusto Sampaio Coelho (Moderno)

Vice-Presidente de Tecnologia:
Paulo Enzweiler (Indústria de Peles Minuano/AICSul)

Vice-Presidente de Gestão Estratégica:
Roberto Motta (JBS Couros)

Vice-Presidente de Matéria-Prima e Produtos:
Eduardo Matiolli Rizzi (JBS Couros)

Vice-Presidente de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável:
Adilson Pereira (JBS Couros)

Vice Presidente de Entidades Regionais:
Jair Krummenauer (AICSul - RS)

CONSELHO FISCAL

TITULARES
Luis Eduardo Fuga
Fuga Couros
Marau – RS

Eduardo Seleme
Viposa S/A
Caçador – SC

Volnei Durli
Durlicouros
Pinhais – PR

SUPLENTES

Emerson B. Fuga
Luiz Fuga
São Leopoldo – RS

Carlos Gilberto Santos Obregon
JBS Couros
São Paulo – SP

Iedo Fuga
Fuga Couros
Marau – RS

ENTIDADES REGIONAIS

AICSUL – Associação das Indústrias de Curtumes 
do Rio Grande do Sul – Novo Hamburgo – RS

SINCURT/MT – Sindicato da Indústria de Curtimento 
de  Couros e Peles Afins do Estado MT – Cuiabá – MT

SINDICURTUME – Sindicato das Indústrias de Curtumes 
e Correlatos do Estado de GO – Goiânia – GO
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