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1. MDIC 

MDIC e empresários do varejo comemoram avanços para o setor 

 
28 de Setembro de 2017 

Fonte: MDIC  
 

Representantes de entidades do varejo nacional se reuniram nesta 
quinta-feira (28), em Brasília, para avaliar o andamento da agenda convergente 
do setor e as novas propostas de discussões entre governo e empresas 
privadas. 

O debate aconteceu durante a 11ª Reunião do Fórum de 
Competitividade do Varejo, liderado pelo Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC) e que foi presidido, na ocasião, pelo secretário de 
Comércio e Serviços, Marcelo Maia. 

Os participantes do Fórum e a Secretaria do MDIC comemoraram 
conquistas recentes como a modernização trabalhista, a assinatura do Decreto 
que reconhece a atividade supermercadista como essencial e a extensão do 
prazo para que as empresas se adequem a liquidação centralizada das ordens 
eletrônicas de débito e crédito.  O prazo foi estendido para 28 de setembro do 
próximo ano. A medida regulamentada pelo Banco Central atingia empresas de 
varejo, principalmente aquelas com modelo de negócio de atuação via 
marketplaces que atuam como prestadores de serviços de pagamento 
(subcredenciadores). 

Outro ponto em destaque foi a agenda de varejo no comércio eletrônico. 
O secretário comemorou a assinatura do memorando de entendimento com a 
China. “Esse memorando foi assinado pelo nosso ministro Marcos Pereira em 
setembro, durante encontro do BRICS, e prevê, dentro do plano de ações, a 
troca de experiências entre os dois países, para maior integração e intercâmbio 
no comércio eletrônico”, lembrou Maia. Segundo o secretário, o setor 
empresarial do varejo também terá muito a agregar com esse entendimento 
com a China. 

Plano Progredir 
Lançado na última terça-feira (26), o Plano Progredir também esteve na 

pauta da reunião. O objetivo de inserir esse tema dentro das discussões do 
Fórum é para que o setor varejista possa contribuir e levar subsídios para que 
o Progredir seja inserido na realidade de contratação no varejo.  

O Plano Progredir é um conjunto de ações que visa facilitar o acesso 
das pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), a oportunidades de emprego e renda. O Plano foi 
instituído pela Secretaria de Inclusão Social e Produtiva do Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS). O secretário-executivo do MDIC, Marcos Jorge 
de Lima, assinou protocolo de intenções com o setor privado para colaborar 
com o desenvolvimento e aperfeiçoamento do Progredir. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2771  
 

Voltar ao índice  

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2771


 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“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 da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

2. Crédito e Financiamento 

Governo reduz juros do crédito consignado para servidores e 
aposentados 

 
 28 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 
Segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo 
Oliveira, haverá economia de R$ 5 bilhões com juros para quem tiver 
empréstimos 
 

Após a redução das taxas do empréstimo consignado, servidores 
públicos federais, aposentados e pensionistas terão acesso a crédito mais 
barato. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (28), pelo presidente da 
República, Michel Temer, no Palácio do Planalto. 

Com essa mudança, as taxas para os servidores públicos caíram de 
2,20% ao mês para 2,08%; entre os aposentados e pensionistas, a taxa recuou 
de 2,14% ao mês para 2,05%. Segundo o ministro do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, quem tiver empréstimo consignado 
vai economizar até R$ 5 bilhões no pagamento de juros.  

"Então é um valor expressivo. E isso, considerando o saldo atual, que é 
de mais de R$ 300 bilhões, significa uma economia de aproximadamente R$ 5 
bilhões em pagamento de juros dos aposentados, pensionistas e servidores 
públicos”, argumentou Oliveira. 

De acordo com a pasta, o principal fator para a decisão foi a queda da 
taxa básica de juros (Selic), que chegou em setembro a 8,25% ao ano, o menor 
nível desde 2013.  

Uma das modalidades com taxa mais baixa no sistema financeiro, o 
crédito consignado é aquele com desconto na folha de pagamento. Em julho de 
2017, o saldo do total de empréstimos atingiu R$ 302 bilhões. Desse total, 94% 
foram para servidores públicos. 

Mais consumo 
Ao fazer o anúncio, Temer destacou que o governo fez a opção pela 

responsabilidade, pelo crescimento, pelo bem-estar do povo brasileiro. “Segue 
e seguirá sempre o firme compromisso que temos com a agenda de reformas 
que está mudando o Brasil”, afirmou. “O Brasil continuará nos trilhos do 
desenvolvimento”, disse. 

Para Oliveira, a medida atende à necessidade das pessoas, dando mais 
espaço no orçamento das famílias. “Em vez de pagar juros, as pessoas vão ter 
R$ 5 bilhões a mais para atender às suas necessidades de consumo, serviços, 
bens e lazer”, afirmou. 
 
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/09/governo-
reduz-juros-do-credito-consignado-para-servidores-e-aposentados  
 

Voltar ao índice  

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/09/governo-reduz-juros-do-credito-consignado-para-servidores-e-aposentados
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/09/governo-reduz-juros-do-credito-consignado-para-servidores-e-aposentados
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Conselho Monetário mantém taxa de juros de financiamento do BNDES em 7% 

 
  28 de Setembro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense  

 
A manutenção dos juros diminui as pressões sobre o Tesouro Nacional, que cobre a 
diferença entre a taxa subsidiada dos financiamentos do BNDES e os juros de 
mercado 
 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu manter a Taxa de Juro de 
Longo Prazo (TJLP) em 7% ao ano para o próximo trimestre. A decisão foi tomada 
nesta quinta-feira, 28. A nova taxa valerá entre 1º de outubro a 31 de dezembro de 
2017. A TJLP é a principal referência para o crédito voltado para financiamento de 
investimentos, como as operações ligadas ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

A cada três meses, o CMN fixa a taxa para o trimestre seguinte. O órgão é 
formado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pelo presidente do Banco 
Central, Ilan Goldfajn, e pelo ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. A manutenção 
dos juros diminui as pressões sobre o Tesouro Nacional, que cobre a diferença entre a 
taxa subsidiada dos financiamentos do BNDES e os juros de mercado.  

A taxa é calculada com base na meta de inflação e em um prêmio de risco. A 
partir do ano que vem, os novos contratos de financiamentos fechados com o BNDES 
terá a Taxa de Longo Prazo (TLP) como referência. A taxa será apurada 
mensalmente, compostada pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) e por uma taxa de juros prefixada, ligada à Nota do Tesouro Nacional - 
Série B (NTN-B) 

Casa da Moeda 
Em meio a discussão da privatização da Casa da Moeda, o CMN determinou 

que deve contratar a estatal para produzir 80% das cédulas e moedas para 2018. Mas, 
pela resolução, divulgada hoje, prevê que caso o preço cobrado pelos serviços não 
sejam compatíveis com o deste ano, a autoridade monetária fica autorizada para o 
reduzir o percentual mínimo previsto.  

A decisão abre caminhos para que o BC negocie com outros países e quebre o 
monopólio da Casa da Moeda, que sempre foi responsável pela produção integral das 
cédulas e moedas do real. No ano passado, o Banco Central importou cem milhões de 
notas azuis de R$ 2 foram importadas de uma empresa sueca ao custo de R$ 20,2 
milhões.  

Desde o ano passado, a autoridade monetária tem permissão para importar 
papel moeda e moeda metálica de Real fabricados fora do país, sem licitação, sempre 
que a Casa da Moeda atrasar a entrega de notas ou moedas contratadas em 15%.  A 
medida foi editada por conta de problemas na Casa da Moeda, que foram desde a 
quebra de equipamentos até a descoberta de um esquema de corrupção dentro da 
estatal para direcionar licitações.  

Na época, em mensagem encaminhada ao Congresso Nacional,  o governo 
argumentou que o Banco Central enfrentava dificuldade por causa de limitações 
técnicas e operacionais da Casa da Moeda. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/28/internas
_economia,629900/conselho-monetario-mantem-taxa-de-juros-de-
financiamento-do-bndes-em-7.shtml 

 
Voltar ao índice 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/28/internas_economia,629900/conselho-monetario-mantem-taxa-de-juros-de-financiamento-do-bndes-em-7.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/28/internas_economia,629900/conselho-monetario-mantem-taxa-de-juros-de-financiamento-do-bndes-em-7.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/28/internas_economia,629900/conselho-monetario-mantem-taxa-de-juros-de-financiamento-do-bndes-em-7.shtml
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3. Serviços 

Marcas de tecnologia são campeãs em relevância no País, aponta 
pesquisa 

 
 28 de Setembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 

Entre as dez marcas eleitas como as mais relevantes do levantamento 
apresentado ontem pela Ogilvy, cinco são do setor de tecnologia: Google, 
Facebook, Netflix, Samsung e Apple 
 

Uma pesquisa realizada pela agência Ogilvy apontou que as empresas 
de tecnologia são campeãs entre os consumidores brasileiros quando o 
assunto é relevância de marca. Entre as dez marcas eleitas como as mais 
relevantes do levantamento apresentado ontem pela Ogilvy, cinco são do setor 
de tecnologia: Google, Facebook, Netflix, Samsung e Apple. 

Para o presidente do grupo Ogilvy Brasil, Fernando Musa, a relação dos 
clientes com as marcas evoluiu. Hoje, o principal atributo é a utilidade que uma 
empresa tem na vida das pessoas. Quanto mais indispensável o serviço 
prestado por uma marca, melhor costuma ser a avaliação sobre o negócio.  

Isso pode explicar a liderança do Google e também a ascensão da 
Netflix. "A Netflix é uma empresa recente, mas que chegou com uma proposta 
de valor muito clara: oferecer entretenimento de qualidade a um preço muito 
menor do que o de seus concorrentes", disse o executivo. 

Para realizar o estudo, que ouviu pouco mais de 2 mil consumidores de 
18 a 64 anos e que atuam no mercado de trabalho, a Ogilvy utilizou uma lista 
de 50 marcas, selecionadas a partir de rankings de marca e de relevância de 
mercado - todos os principais bancos e operadoras de telefonia, por exemplo, 
foram avaliados pelos entrevistados, mas não chegaram ao "top 10". 

Além de Google (1.º), Facebook (2.º), Netflix (5.º), Samsung (7 º) e Apple 
(9.º), aparecem na lista três marcas de capital brasileiro: Natura (3.º), 
Havaianas (4.º) O Boticário (6.º). As multinacionais Nestlé (8.º) e Nike (10.º) 
completam o ranking. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/28/internas
_economia,629687/marcas-de-tecnologia-sao-campeas-em-relevancia-no-pais-
aponta-pesquis.shtml  
 

Voltar ao índice  

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/28/internas_economia,629687/marcas-de-tecnologia-sao-campeas-em-relevancia-no-pais-aponta-pesquis.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/28/internas_economia,629687/marcas-de-tecnologia-sao-campeas-em-relevancia-no-pais-aponta-pesquis.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/28/internas_economia,629687/marcas-de-tecnologia-sao-campeas-em-relevancia-no-pais-aponta-pesquis.shtml
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4. Emprego 

Saiba quem tem direito a saque antecipado do PIS/Pasep e veja 
calendário 

 
28 de Setembro de 2016 

Fonte: Agência Brasil  
 

O saque dos recursos das contas do PIS/Pasep trará uma diferença em 
relação ao saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). Desta vez, os beneficiários correntistas do Banco do Brasil ou 
da Caixa Econômica receberão o dinheiro automaticamente nas contas. 

Calendário dos saques 
O governo anunciou nesta quinta-feira (28) o calendário de saque de 

recursos das contas do PIS/Pasep, que foi antecipado para beneficiar os 
cotistas idosos. As retiradas começam no dia 19 de outubro para os cotistas 
com mais de 70 anos. A partir de 17 de novembro, serão disponibilizados os 
recursos para os aposentados. 

Em dezembro, a partir do dia 14, o saque será liberado para mulheres a 
partir de 62 anos e os homens de 65 anos, ou mais. Antes, o saque poderia ser 
feito apenas pelos que Já tivessem completado 70 anos. 

Bancos 
Os cotistas que preenchem os requisitos para receber os recursos e são 

clientes do Banco do Brasil, seja com conta corrente ou poupança, vão receber 
o valor antecipado em suas contas. O crédito será feito automaticamente dois 
dias antes da abertura do calendário de pagamento estabelecido. 

Quem não for correntista do Banco do Brasil e tiver até R$ 2,5 mil 
poderá fazer, sem custo, uma transferência para outro banco usando a internet 
e terminais de autoatendimento. 

O Banco do Brasil é responsável pelo pagamento do Pasep, que é 
relativo aos servidores públicos O fundo contabiliza 4,6 milhões de cotas que 
totalizam R$ 7,1 bilhões. Pelas condições anteriores, 807,4 mil cotistas teriam 
direito a sacar R$ 2,5 bilhões este ano. Com a antecipação, serão 1,6 milhão 
de pessoas, e o valor, de R$ 4,7 bilhões. 

No caso da Caixa, os correntistas também vão receber o dinheiro 
automaticamente dois dias antes do início dos pagamentos. Os não 
correntistas que receberem até R$ 1,5 mil vão poder sacar apenas com Senha 
Cidadão, nos terminais de autoatendimento. Para valores entre R$ 1,5 mil e R$ 
3 mil, são necessários o Cartão Cidadão e a senha. Acima de R$ 3 mil é 
preciso ir até uma agência do banco. Quem não tem senha ou Cartão Cidadão 
poderá ir a uma agência da Caixa para realizar o saque. 

A Caixa é responsável pelo pagamento do PIS, que abrange os 
servidores da iniciativa privada e vai pagar a cerca de 6,4 milhões de cotistas, 
totalizando R$ 11,2 bilhões em recursos. 

A exemplo do que ocorreu no saque das contas inativas do FGTS, o 
dinheiro depositado em conta não poderá ser usado pelos bancos para pagar 
dívidas de correntistas com saldo devedor. 
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Quem tem direito 
Só tem direito aos recursos o trabalhador do setor público ou privado 

que tenha contribuído para o PIS ou Pasep até 4 de outubro de 1988 e que não 
tenha feito o resgate total do saldo do fundo. Quem começou a contribuir 
depois dessa data não tem direito ao saque. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/saiba-quem-tem-
direito-saque-antecipado-do-pispasep-e-veja-calendario 
 

Voltar ao índice  

  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/saiba-quem-tem-direito-saque-antecipado-do-pispasep-e-veja-calendario
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/saiba-quem-tem-direito-saque-antecipado-do-pispasep-e-veja-calendario
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5. Mercado Imobiliário 

Crédito imobiliário soma R$ 4,42 bi em agosto, recorde do ano 

 
28 de Setembro de 2017 
Fonte: Estado de Minas  

 
Os financiamentos imobiliários com recursos da caderneta de poupança 

foram de R$ 4,42 bilhões em agosto, alta de 4,2% em relação a julho e de 
9,9% frente a igual mês do ano passado. Foi o segundo mês consecutivo que 
os financiamentos atingem o maior patamar do ano. Os dados são de pesquisa 
divulgada nesta quinta-feira, pela Associação Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). 

No acumulado de 2017, foram financiados R$ 29,21 bilhões, montante 
4% inferior ao observado em igual período de 2016. Nos 12 meses 
compreendidos entre setembro de 2016 e agosto de 2017, foram aplicados R$ 
45,38 bilhões na aquisição e construção de imóveis com recursos do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), retração de 8,2% em relação ao 
apurado nos 12 meses precedentes. 

No mês passado foram financiados, nas modalidades de aquisição e 
construção, 18,4 mil imóveis. "O número reflete a trajetória crescente de 
imóveis financiados, com alta de 11,5% em relação a julho e de 2,2% 
comparativamente a agosto de 2016. O resultado confirma a tendência positiva 
de evolução do crédito imobiliário", diz a Abecip, em nota. 

No acumulado do ano até agosto, foram financiadas aquisições e 
construções de 117,4 mil imóveis, queda de 13,6% na relação a igual etapa de 
2016, quando 135,83 mil unidades foram objeto de financiamento bancário. 

Segundo a Abecip, o financiamento imobiliário viabilizou a aquisição e a 
construção de 181,27 mil imóveis nos últimos 12 meses, até agosto, queda de 
18,1% frente aos 12 meses precedentes. 

Em agosto, pelo quarto mês consecutivo, a captação líquida da 
poupança mostrou bom desempenho, com entradas líquidas de R$ 1,65 bilhão, 
em contraste com o ocorrido em igual mês do ano passado, quando houve 
saída líquida de R$ 3,52 bilhões. O saldo total da aplicação encerrou o mês 
passado em R$ 533,7 bilhões, crescimento de 7,7% na comparação anual. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/28/internas_economia,90
4459/credito-imobiliario-soma-r-4-42-bi-em-agosto-recorde-do-ano.shtml  
 

 Voltar ao índice 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/28/internas_economia,904459/credito-imobiliario-soma-r-4-42-bi-em-agosto-recorde-do-ano.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/28/internas_economia,904459/credito-imobiliario-soma-r-4-42-bi-em-agosto-recorde-do-ano.shtml
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6. Curtas 

PIB deve crescer 0,7% em 2017, projeta Ipea; inflação deve ser de 2,9% 

 
 28 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Estimativas para a taxa de câmbio são de R$ 3,15 em 2017 e R$ 3,30 em 2018 
 

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve crescer 0,7% este ano e 
avançar 2,6% em 2018, segundo estimativas divulgadas nesta quinta-feira, 28, 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 

Já o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deve cortar 
a taxa básica de juros para 7% ao fim de 2017, permanecendo nesse patamar 
em 2018, prevê o Ipea. 

Para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Ipea calcula que fique abaixo do piso da meta este ano, aos 2,9%. 
No ano que vem, o IPCA subiria para 4,2%. 

As estimativas para a taxa de câmbio são de R$ 3,15 em 2017 e R$ 3,30 
em 2018. 
 
Confiança de serviços no Brasil em setembro atinge melhor nível desde 
fim de 2014, diz FGV 
 

29 de Setembro de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do Brasil avançou em setembro 

pela terceira vez consecutiva e foi ao nível mais alto desde o final de 2014, com 
expectativa de que o setor ganhe força nos próximos meses. 

A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou nesta sexta-feira que o ICS 
subiu 2,4 pontos e atingiu 85,6 pontos neste mês, melhor nível desde 
dezembro de 2014. 

"A boa notícia é que, ao longo do terceiro trimestre, as avaliações 
empresariais sobre a situação corrente e a dos próximos meses mantiveram 
um perfil equilibrado. Assim, é possível que a reação na atividade real do setor 
ganhe um impulso mais claro nos próximos meses", afirmou o consultor do 
FGV/IBRE Silvio Sales em nota. 

O Índice da Situação Atual (ISA-S) avançou 3,2 pontos e foi a 81,5 
pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-S) subiu 1,6 ponto e chegou a 
89,9 pontos em setembro. 

Em setembro, a confiança do consumidor também subiu, com melhora 
da percepção sobre o mercado de tralho, em um ambiente de juros em queda, 
inflação baixa e recuperação gradual da economia. 
 

Voltar ao índice  
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7. Feiras 

 
26/09/2017 até 01/10/2017 – CONSTRUMÓBIL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque do Imigrante 
Cidade: Lajeado – RS 
 
26/09/2017 até 29/09/2017 –  FENAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP  
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – CONAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – ABAV EXPO 2017 
Setor: Turismo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – SUPER MIX 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda – PE  
 
28/09/2017 até 30/09/2017 – SALÃO BRASILEIRO DAS CARNES 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/09/2017 até 02/10/2017 – MANAUS EXPO BEAUTY 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Studio 5 Centro De Convenções 
Cidade: Manaus – AM 
 
01/10/2017 até 03/10/2017 – ASIAN & SEA FOOD SHOW 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
02/10/2017 até 05/10/2017 – FUTURECOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – CONGRESSO ABES/FENASAN 2017 
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Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – TUBOTECH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – WIRE SOUTH AMERICA 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – MERCOPAR 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva 
Cidade: Caxias do Sul – RS 
  
03/10/2017 até 08/10/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE ESPIRITO 
SANTO 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Pavilhão de Carapina 
Cidade: Serra – ES 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – SIGNS NORDESTE 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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