
  
 

 

 
NOTA OFICIAL 

 
Realização da M&T Expo será postergada 

 
Em decorrência da grave crise e situação vivenciada pelo país, com o movimento dos caminhoneiros, que está 
bloqueando as principais rodovias brasileiras e a pedido dos expositores, a Messe Muenchen do Brasil e a 
Messe München da Alemanha em conjunto com a Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e 
Mineração (Sobratema), com apoio da maioria dos fabricantes de máquinas e equipamentos, tomaram a 
decisão de postergar a realização da M&T Expo 2018 – 10ª Feira Internacional de Equipamentos para 
Construção e Mineração, que estava marcada para a próxima semana – 5 a 8 de junho – no São Paulo Expo. 
 
Essa decisão de força maior visa garantir a segurança de todos os expositores, fornecedores, prestadores de 
serviços e visitantes da feira, bem como a manutenção dos ativos e dos interesses econômicos de todos os 
envolvidos com o evento.  
 
A nova data de realização da M&T Expo será divulgada brevemente.  
 
São Paulo, 29 de maio de 2018. 
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OFICIAL ANNOUCEMENT 

 
M&T Expo will be postponed 

 
Due to the serious situation and crisis experienced in Brazil, with the truck drivers strike, which is blocking the 
main Brazilian highways and attending the request of most of the exhibitors, Messe Muenchen Brasil and 
Messe München, together with the Brazilian Association of Technology for Construction and Mining 
(Sobratema) and the support of the majority of the Machinery Factories, decided to postpone the promotion 
of M&T Expo 2018 - 10th International Construction and Mining Equipment Trade Fair, which was scheduled 
for next week - June 5 and 8 - at the São Paulo Expo. 
 
This decision, of force majeure, aims to ensure the safety of all exhibitors, suppliers, service providers and 
visitors to the trade fair as well as the maintenance of the assets and economic interests of all those involved 
with the event. 
 
The new data of M&T Expo will be announced soon.  
 
São Paulo, May 29th 2018. 
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