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1. Tributos 

Começa a segunda etapa de pagamento do PIS-Pasep a idosos 

 
17 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 
Os aposentados com valores nas contas do PIS-Pasep na Caixa e no 

Banco do Brasil (BB) podem sacar a partir de hoje (17). É a segunda etapa do 
calendário de pagamento, divulgado em setembro por esses bancos. 

Na última terça-feira (14), 417 mil aposentados, correntistas do BB e da 
Caixa, foram beneficiados com o crédito em conta, representando pagamentos 
no valor de R$ 446 milhões. 

Os pagamentos começaram em outubro. Na primeira fase, homens e 
mulheres com mais de 70 anos foram beneficiados. Para aqueles que ainda 
não sacaram, não há data limite para retirar o dinheiro, os recursos continuarão 
no fundo à disposição dos correntistas. 

Até quarta-feira (15), R$ 764 milhões já haviam sido pagos, beneficiando 
693 mil pessoas. 

Mais de R$ 9 bilhões, pertencentes a cotistas com mais de 70 anos – ou 
seus herdeiros, em caso de falecimento – continuam à disposição. Os bancos 
lembram que se a pessoa não puder comparecer à agência, por motivo de 
saúde por exemplo, o saque poderá ser feito por procuração. 

Os cotistas do Pis-Pasep que têm contas na Caixa e no Banco do Brasil, 
mas que não receberam o crédito automático, devem procurar as agências 
para atualizar os cadastros. A falta do CPF, por exemplo, impede o depósito 
automático. Regularizando os dados cadastrais, o saque pode ser feito. 

Tem direito às cotas o trabalhador cadastrado no Fundo entre 1971 e 
04/10/88, que ainda não tenha sacado o saldo total da conta individual de 
participação. A MP 797/2017 alterou a idade para saques. Passaram a ter 
direito não apenas os trabalhadores com idade superior a 70 anos, mas 
também os aposentados e as mulheres com 62 anos ou mais e homens a partir 
de 65 anos. 

Maiores informações podem ser obtidas nos sites da Caixa e do Banco 
do Brasil ou pelos telefones 0800 726 0207 (Caixa/PIS), 0800 729 0001 e 
4004-0001 (BB/Pasep) 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/comeca-segunda-
etapa-de-pagamento-do-pis-pasep-idosos 
 

Voltar ao índice  
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2. Serviços – Software e TI 

Black Friday demanda preparo do setor de TI  

 
16 de Novembro de 2017 

Fonte: Jornal do Comércio 
 

Muitos acessos ao mesmo tempo em um site podem comprometer o 
servidor que dá suporte aos movimentos de cliques de usuários. Essa é uma 
das principais preocupações para quem expõe e comercializa produtos em e-
commerce na Black Friday, marcada para o próximo dia 24. Assim, empresas 
de Tecnologia da Informação (TI) precisam estar preparadas para manter o 
acesso das lojas virtuais nas 48 horas, um dia antes da data e no dia das 
superpromoções, em que o público mais efetua encomendas on-line.  Segundo 
estimativa do Ebit, empresa referência em dados sobre o e-commerce 
brasileiro, o varejo eletrônico deverá faturar R$ 110,2 milhões com pedidos 
provenientes do Rio Grande do Sul durante a data. O valor corresponde a 5,1% 
do total nacional, estimado em R$ 2,19 bilhões. Outro detalhe é que a Black 
Friday já é considerada a segunda principal data de vendas do varejo no País.   

A WebContinental, que integra o Grupo Infoar em Porto Alegre, é uma 
das empresas responsáveis por turbinar os servidores meses antes de 
acontecer a data promocional. A empresa - que já atua em sua quarta edição 
da campanha - faz marketplace desde 2007, comercializando produtos 
virtualmente em um portal ativo 24 horas do dia. Neste ano, a data fez com que 
o diretor do Grupo Infoar, Rogério Antoniazi, e sua equipe composta por cerca 
de 200 pessoas transformassem as instalações da Infoar em um verdadeiro 
"campo de guerra" para a promoção. Sistema, internet, sites e banco de dados 
são as ferramentas que precisam receber capacidade para executar 
normalmente, sem entraves ou lentidão, mesmo contabilizando milhares de 
acessos. Por isso, seis meses antes da Black Friday, a WebContinental já vem 
se preparando para a data que, como afirma Antoniazi, "garante o Natal de todo 
mundo". Os funcionários fazem plantões de pelo menos 12 horas por dia para 
planejar ações que facilitem o tráfego nas lojas virtuais - que somam mais de 
500 fabricantes diretos e 100 mil itens em vitrine.  

"Queremos garantir tecnologia para suportar a data", enfatiza o diretor 
do Grupo Infoar. Os produtos que devem ser campeões em venda são 
refrigerador duplex, ar-condicionado, cooktop (fogão de bancada), coifa para 
cozinha planejada e eletroportáteis. "A pressão se concentra toda próximo ao 
dia da Black Friday, e por isso trabalhamos a todo vapor próximo a data", 
conta. Segundo ele, durante a primeira quinzena de novembro, o movimento de 
vendas diminui, já que o público consome só o necessário e deve realizar as 
pesquisas do que pretende adquirir durante a data, quando a comercialização 
triplica. A segurança na hora da compra é um ponto incentivado pelo programa 
Black Friday Legal, que alerta os empresários virtuais a ficarem ligados à 
legislação do e-commerce, em vigor desde o início de novembro. Ela prevê 
punição para lojistas que não respeitarem os direitos do consumidor, captando 
propagandas enganosas ou abusivas. A informação foi repassada pela 
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advogada Marcia Ottoni, consultora da Câmara Brasileira de Comércio 
Eletrônico (camara-e.net) que destaca aspectos legais do comércio eletrônico. 
O Decreto Federal nº 7.962, de 2013, exige que a loja virtual facilite o 
atendimento ao consumidor, informando no site os dados de pessoa jurídica, 
razão social, endereço físico, meios de contato eletrônico (telefone, chat, e-
mail, WhatsApp etc.). Para os lojistas aproveitarem o período aquecido de 
compras na internet da forma mais eficaz, Thiago Lima, especialista em 
inovação digital e CEO do LinkApi, lista as falhas mais comuns para que sejam 
alvo de medidas preventivas. Nos pecados capitais dos sites está a lentidão do 
sistema - que faz o cliente trocar para a concorrência.  

Quatro erros mais comuns e como preveni-los: 
Lentidão de sistemas: aumento de acessos pode ocasionar lentidão na 

plataforma do e-commerce, uma das principais falhas que irritam o cliente, que 
pode até mesmo desistir de efetuar a compra. Para evitar essa questão é 
importante alinhar com o suporte da plataforma ou com a equipe de TI quais as 
mudanças tecnológicas para comportar o aumento de fluxo. 

Preços errados: na maioria dos casos, problemas de precificação estão 
relacionados a alterações manuais. A melhor forma de prevenção é automatizar 
os processos relacionados à mudança de preços e monitorar constantemente. 

Problemas com o estoque: cancelamentos de compras e vendas em 
multiplataformas são alguns dos fatores que podem causar dores de cabeça 
aos lojistas. Para solucionar essa questão, a integração entre a plataforma do 
e-commerce e sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning) e 
marketplaces é essencial. 

Demora na entrega: para isso, empreendedores apostam na integração 
entre os sistemas de logística e a plataforma de vendas.  
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/11/economia/596663-black-friday-
demanda-preparo-do-setor-de-ti.html 

 
Voltar ao índice 
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3. Bem-Estar do Consumidor 

Inflação do país nos últimos 11 anos pesou mais no bolso do pobre, diz 
Ipea 

 
16 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

No período entre julho de 2006 e setembro de 2017, a inflação foi mais 
pesada para a população de renda mais baixa. Dados analisados pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e publicados na nota técnica sobre 
Inflação por Faixa de Renda indicam que, no período, enquanto a inflação ficou 
em 102% para quem tem renda mais baixa, registrou 86% para os de renda 
mais alta. Os dados foram divulgados hoje (16) pelo órgão, durante uma 
coletiva na sede, no centro do Rio. 

A técnica de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e 
Políticas Macroeconômicas do Ipea, Maria Andréia Parente Lameira, destacou 
que, neste período, houve uma influência grande dos alimentos. “Neste tempo 
de 10, 11 anos, mesmo tendo uma queda recente [no preço] de alimentos, a 
gente teve pelo menos dois choques fortes de alimentos, que jogaram a 
inflação lá para cima, e isso, de fato, pesou muito mais nas famílias de renda 
mais baixa”, disse. 

Mas, no processo de desinflação recente, a análise apontou que, apesar 
de generalizado, as famílias de menor poder aquisitivo foram beneficiadas de 
forma mais intensa. Em outubro, a inflação acumulada em 12 meses dessas 
famílias teve alta de 2%, enquanto que, para o segmento da população mais 
rica, ficou em 3,5%. 

O percentual das famílias de renda mais baixa também foi influenciado 
pelos alimentos, mas dessa vez pelo recuo dos preços. Nessa faixa, o peso na 
cesta de consumo é de 29%, bem maior do que o que incide na faixa mais alta, 
que é de 10%. Para o segmento econômico mais alto, o peso maior ocorreu em 
outros segmentos que apresentam variações mais altas e maior rigidez à baixa, 
como mensalidades escolares e planos de saúde, que impedem uma queda 
mais acentuada na inflação do grupo. 

Segundo a pesquisadora, nos planos de saúde e em serviços médicos, 
os mais pobres gastam aproximadamente 1,5%, já para os mais ricos, a 
despesa sobe para quase 7%. Em educação, a diferença é ainda maior. 
Enquanto os mais pobres gastam 2%, os mais ricos, 10%. “Isso quer dizer que, 
quando tem uma alta muito elevada em mensalidade escolar, isso vai bater 
muito forte na inflação dos mais ricos, mas, em compensação, praticamente 
não vai influenciar a dos mais pobres”, explicou. 

Ainda de acordo com a economista, quando ocorre um choque na oferta 
dos alimentos, o que faz com que os preços subam, o impacto nas famílias 
mais pobres é muito maior do que as mais ricas. “Essa diferença na 
composição dos gastos das famílias é que vai ditar o porquê de a inflação ser 
diferente nessas classes”, afirmou. 
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A avaliação indicou ainda que, para os próximos meses, diante da 
expectativa de aceleração nos preços dos alimentos, é provável que a inflação 
das classes de renda mais baixa volte a apresentar taxas mais elevadas. Maria 
Andréia lembrou que, em outubro, houve uma aceleração generalizada da 
inflação conforme o IPCA. “Isso mostra que a dinâmica pode mudar mês a 
mês, dependendo de como as variações vão mudando. De repente, o que está 
aumentando mais em um mês vai impactar menos uma faixa do que a outra”, 
completou. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/inflacao-do-pais-nos-
ultimos-11-anos-pesou-mais-no-bolso-do-pobre-diz-ipea 
 

Voltar ao índice  
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4. Comércio Eletrônico 

Preços no e-commerce caem pelo 11º mês consecutivo, mostra pesquisa 

 
16 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Segundo levantamento da Fipe em parceria com o Buscapé, outubro teve 
deflação de 4,31% sobre igual período do ano anterior 
 

Os preços do comércio eletrônico no País recuaram 4,31% em outubro 
na comparação com o mesmo período de 2016, décimo primeiro mês 
consecutivo de queda, de acordo com a medição do Índice Fipe Buscapé. Em 
relação a setembro de 2017, os preços registraram queda de 0,44%. 

Dos dez grupos monitorados pelo índice, seis apresentaram redução em 
outubro. São eles: telefonia (-16,13%), fotografia (-7,84%), moda e acessórios, 
(-5,53%), eletrônicos (-0,54%), informática (-2,46) e esporte e lazer (-0,34%). 
Na contramão, registraram expansão nos preços: brinquedos e games (5,18%), 
cosméticos e perfumaria (1,24%), eletrodomésticos (1,57%) e casa e 
decoração (0,98%). 

Por meio de nota, o Buscapé estimou que, considerando a Black Friday 
em novembro, data conhecida pelos expressivos descontos oferecidos pelo 
comércio eletrônico, a expectativa é que no mês se mantenha a tendência 
deflacionária e o ano de 2017 fique marcado por sucessivas quedas nos 
preços. 

Ainda segundo o Buscapé, a cesta de produtos do e-commerce, por 
conta de sua composição e características, tende a ser deflacionária em 
condições ideais de mercado. A comparação é feita sempre dos mesmos 
produtos, que tendem à desvalorização com a disseminação da tecnologia, 
lançamento de um produto superior na mesma categoria ou troca de coleção e 
mostruário. 

A inflação dos preços gerais, medida pelo IPCA, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), foi de 2,70% nos últimos 12 meses terminados 
em outubro, a menor taxa desde fevereiro de 1999, o que mostra que os 
preços do comércio eletrônico tiveram variação de negativa de 6,83% em 
relação aos preços gerais da economia. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/precos-no-e-commerce-caem-pelo-
11%C2%BA-mes-consecutivo,-mostra-pesquisa-id664357.html 
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Mobile representa 44% das vendas do varejo online no Brasil, diz estudo 

 
16 de novembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

No Brasil, varejistas que investem em vendas via app e web mobile já têm 44% 
das transações online feitas em dispositivos móveis. É o que revela a Criteo S.A. 
(NASDAQ: CRTO), empresa de tecnologia para commerce marketing, no estudo 
Análise do E-commerce no Mundo, que explora o cenário de compras cross-device no 
terceiro trimestre de 2017. 

De acordo com a pesquisa, os pedidos feitos através de aplicativos já chegam 
a 16%, enquanto via web mobile somam 28%. O desktop ainda sai na frente com 56%, 
entretanto, o relatório revela que 16% das vendas concluídas no canal são precedidas 
de um clique no ambiente móvel. No total, 31% das transações pós-clique em desktop 
são iniciadas em outro dispositivo. 

“Os consumidores de hoje são ativos em todos os ambientes de navegação e 
compram a qualquer hora, de qualquer local. Conhecê-los é vital para planejar uma 
estratégia eficiente. Viabilizar esse conhecimento é justamente o objetivo do 
ecossistema de Commerce Marketing da Criteo, que permite que marcas e varejistas 
apliquem as enormes quantidades de dados coletados em cada fase da jornada do 
comprador para oferecer uma experiência mais personalizada e envolver os clientes 
sempre quando for mais impactante”, explica Alessander Firmino, diretor geral da 
Criteo para o Brasil e Latam. 

Mobile em ascensão 
No Brasil, a web mobile está consolidada e os smartphones seguem ganhando 

relevância quando o assunto são compras online. No terceiro trimestre de 2017, houve 
um aumento de 51% nas transações realizadas através de celulares (apps excluídos) 
em relação ao mesmo período do ano anterior. Em compensação, os pedidos feitos 
via tablet tiveram queda de 39%, enquanto os feitos via desktop caíram 12%. 

As categorias mais vendidas no ambiente móvel, sem considerar transações 
feitas através de aplicativos, foram: Cultura/Mídia (35,4%), Grandes Redes Varejistas 
(35%), Saúde/Beleza (34,7%), Fashion/Luxo (32,6%), Produtos para o lar (22,9%), 
Computação/Tecnologia (22,8%). 

Apps de compra: tendência global 
Comprar através de aplicativos tem se tornado cada vez mais comum, não só 

no Brasil, onde o segmento já responde por 15% das vendas online, mas no mundo 
todo. Ao comparar o terceiro trimestre de 2017 com o mesmo período no ano anterior, 
houve um aumento de 64% na quantidade de transações realizadas nesses canais. 
Atualmente, os aplicativos respondem por 46% das vendas online globalmente. 

Quando e onde impactar o consumidor 
As descobertas do relatório apontam para a necessidade de varejistas e 

marcas investirem em estratégias cross-device para engajar os consumidores. 
Segundo o levantamento, clientes identificados em diferentes dispositivos durante a 
jornada de compra gastam em média 22% a mais. 

O estudo também procurou entender em que momento os consumidores usam 
cada dispositivo. As compras feitas por desktop lideram durante o horário comercial, 
entre 9h e 18h. Já os dispositivos móveis são mais utilizados durante à noite e aos 
finais de semana. 

“Diante de todos os dados, é importante ter em mente que uma estratégia de 
marketing bem-sucedida deve focar no cliente e não no dispositivo. A jornada de 
compra é complexa e é necessário entender onde e quando encontrar esse 
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consumidor para interagir com ele no momento certo, de forma relevante, para gerar 
engajamento e, claro, vendas”, conclui Firmino. 

Metodologia do estudo 
O estudo Análise do E-commerce no Mundo analisou bilhões de transações 

anuais e mais de 5.200 varejistas globalmente, todos clientes da Criteo. 
O relatório completo pode ser acessado aqui. Confira também o mapa 

dinâmico que mostra uma visão global com dados regionais agregados. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mobile-representa-44-das-
vendas-do-varejo-online-no-brasil-diz-estudo/ 
 

Voltar ao índice  
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5. Mercado Imobiliário 

Aluguel residencial cai 0,28% em outubro ante setembro, aponta Fipezap 

 
16 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

No acumulado do ano, os aluguéis tiveram baixa de 0,64% 
 

Os aluguéis residenciais caíram 0,28% em outubro na comparação com 
setembro, considerando os valores médios de anúncios em 15 cidades. Esse 
foi o quinto recuo consecutivo nos preços de locação. No acumulado do ano, 
os aluguéis tiveram baixa de 0,64%, enquanto nos últimos 12 meses, houve 
uma retração de 0,77%, mostrando uma desvalorização do mercado imobiliário 
em 2017. 

Os dados fazem parte da pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe) com base nos anúncios do site Zap Imóveis. O 
levantamento incorpora em seu cálculo apenas os novos contratos, sem 
considerar a correção dos aluguéis nos contratos vigentes. 

Em outubro, 10 das 15 regiões cobertas pela pesquisa mostraram queda 
no preço médio de locação na comparação mensal. Entre as principais 
retrações estão Rio de Janeiro (-1,06%), Niterói (-1,12%), Florianópolis (-
0,45%), Distrito Federal (-0,41%) e São Paulo (-0,21%). Na contramão, cinco 
cidades tiveram elevação nos preços de locação, como é o caso de Goiânia 
(1,22%), Curitiba (0,97%) e Recife (0,43%). 

Com o resultado de outubro, o valor médio de locação no País atingiu o 
patamar de R$ 28,26 por metro quadrado. São Paulo tem o aluguel mais 
elevado do País, em R$ 35,60/m2, seguido por Rio, com R$ 32,14/m2, e 
Distrito Federal, com R$ R$ 29,68/m2. Entre as cidades pesquisadas, o valor 
mais baixo foi registrado em Fortaleza, R$ 16,22/m2, e Goiânia, R$ 15,03/m2. 

O preço de locação tem sido afetado pelo excesso de imóveis 
disponíveis para comercialização. Como muitos proprietários não têm 
conseguido efetivar uma venda, decidiram direcionar o imóvel para aluguel, 
repassando custos como condomínio e IPTU para os inquilinos. 

Além disso, muitos consumidores estão reticentes em fechar negócios 
devido ao desemprego elevado e ao cenário econômico adverso, diminuindo a 
liquidez do mercado imobiliário. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/aluguel-residencial-cai-0,28--em-outubro-ante-
setembro,-aponta-fipezap-id664519.html 
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6. Curtas 

Banco Central alerta sobre riscos do uso das moedas virtuais 

 
16 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
  

O interesse crescente dos agentes econômicos pelo uso das chamadas 
moedas virtuais levou hoje (16) o Banco Central (BC) a divulgar comunicado 
em que alerta para o risco desse tipo de moeda, que, além de não ser emitida, 
não tem a garantia de qualquer autoridade monetária. 

De acordo com o BC, as moedas virtuais podem também não ter a 
garantia de conversão para moedas soberanas, como, por exemplo, a libra 
esterlina, e “tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, 
ficando todo o risco com os detentores”. “Seu valor decorre exclusivamente da 
confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor”, diz ainda o comunicado. 

O BC ressalta que empresas que negociam ou guardam moedas virtuais 
em nome de outras pessoas, sejam físicas ou jurídicas, “não são reguladas, 
autorizadas ou supervisionadas pelo Banco Central do Brasil”. “Não há, no 
arcabouço legal e regulatório relacionado com o Sistema Financeiro Nacional, 
dispositivo específico sobre moedas virtuais. O Banco Central do Brasil, 
particularmente, não regula nem supervisiona operações com moedas virtuais”, 
acrescenta. 

No comunicado, o BC diz que está atento à evolução desse tipo de 
moedas e acompanha as discussões sobre elas nos foros internacionais “para 
fins de adoção de eventuais medidas, se for o caso, observadas as atribuições 
dos órgãos e das entidades competentes”. 
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7. Feiras 

 
09/11/2017 até 19/11/2017 – AGROCAMPO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
 
15/11/2017 até 19/11/2017 – SALÃO DUAS RODAS 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/11/2017 até 18/11/2017 – FENALESTE 
Setor: Multisetores 
Local: Colégio Marista de Aracati 
Cidade: Aracati – CE 
 
17/11/2017 até 19/11/2017 – PET FAIR 
Setor: Animais Domésticos 
Local: Pavilhão Gaivotas 
Cidade: São José dos Campos – SP 
 
20/11/2017 até 23/11/2017 – FENACAM 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE  
 
21/11/2017 até 24/11/2017 – FEIRA BRASIL PETRÓLEO E GÁS 2016 
Setor: Multisetores 
Local: Universo - Universidade 
Cidade: Salvador – BA 
 
22/11/2017 até 25/11/2017 – FIAM 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Manaus 
Cidade: Manaus – AM 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Shopping Passeio das Águas 
Cidade: Goiânia – GO 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FENEG 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Eventos de Paranavaí – PR 
Cidade: Paranavaí – PR 
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15/12/2017 até 24/12/2017 – FENAIUC 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
18/12/2017 até 20/12/2017 – FENECRAT 
Setor: Multisetores 
Local: Praça Gentil Cardoso 
Cidade: Crateús – CE 
 
15/01/2018 até 18/01/2018 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
17/01/2018 até 19/01/2018 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS 
Cidade: Maracaju – MS 
 
30/01/2018 até 02/02/2018 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
31/01/2018 até 03/02/2018 – FIOSP/CIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições - Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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