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1. MDIC 

Governo prorroga por 60 dias o prazo para Microempreendedor Individual 
se regularizar 

 
 07 de Dezembro de 2017 

Fonte: MDIC  
 
MEI com CNPJ suspenso pode se regularizar até 23 de janeiro de 2018 
 

O Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM) divulgou, nesta quarta-
feira (6), a prorrogação do prazo para que os Microempreendedores Individuais 
(MEI) com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) suspensos se 
regularizem junto à Receita Federal do Brasil (RFB). Com a medida, os MEI 
têm até o dia 23 de janeiro de 2018 para se regularizar. Após esse período, 
poderá ocorrer o cancelamento definitivo dos CNPJs.  

A listagem com os CNPJs suspensos pela RFB está disponível no Portal 
do Empreendedor, onde é possível fazer a busca pelo CNPJ ou pelo Cadastro 
de Pessoa Física (CPF). Inicialmente, os MEI inadimplentes – aqueles que não 
pagaram nenhuma guia mensal (DAS) referente aos períodos de apuração de 
2015, 2016 e 2017 e não entregaram nenhuma declaração anual (DASN-
SIMEI) referentes aos anos de 2015 e 2016 – tinham 30 dias para regularizar a 
situação antes da baixa definitiva do CNPJ. Agora, eles ganharam mais 60 
dias. 

Para se regularizar, o microempreendedor pode solicitar o parcelamento 
dos seus débitos em até 60 meses. Caso ele realize algum dos pagamentos 
pendentes ou entregue alguma das declarações atrasadas até o dia 23 de 
janeiro de 2018, evitará o cancelamento. A baixa definitiva do CNPJ não 
poderá ser revertida e os débitos migrarão automaticamente para o CPF 
vinculado. Para continuar a exercer alguma atividade econômica formalmente, 
o MEI deverá tirar novo CNPJ. 

O cancelamento da inscrição do MEI é previsto no Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e foi regulamentado por meio 
da Resolução n° 36/2016 do CGSIM, criada para tratar do processo de registro 
e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas. A suspensão e o 
posterior cancelamento visam otimizar o relacionamento do governo com os 
MEI ativos, de modo a melhorar o desenvolvimento de políticas públicas que 
atendam esses empresários. 

 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2933 
 

Voltar ao índice  
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2. Crédito e Financiamento 

Copom reduz juros básicos para 7% ao ano, o menor nível da história 

 
   06 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Pela décima vez seguida, o Banco Central (BC) baixou os juros básicos da 
economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu hoje (6) 
a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, de 7,5% ao ano para 7% ao ano. A decisão era 
esperada pelos analistas financeiros. 

Com a redução de hoje, a Selic atinge o menor nível desde o início da série 
histórica do Banco Central, em 1986. De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi 
mantida em 7,25% ao ano, anteriormente o nível mais baixo da história, e passou a 
ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015. Somente 
em outubro do ano passado, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia. 

Apesar do corte, o Banco Central está afrouxando menos a política monetária. 
De abril a setembro, o Copom havia reduzido a Selic em 1 ponto percentual. O ritmo 
de corte caiu para 0,75 ponto em outubro e 0,5 ponto na reunião de hoje. Em nota, o 
BC informou que a inflação está se comportando como o esperado e indicou que pode 
continuar a cortar os juros básicos na próxima reunião do Copom, no fim de janeiro. 

“Para a próxima reunião, caso o cenário básico evolua conforme esperado, e 
em razão do estágio do ciclo de flexibilização, o Comitê vê, neste momento, como 
adequada uma nova redução moderada na magnitude de flexibilização monetária. 
Essa visão para a próxima reunião é mais suscetível a mudanças na evolução do 
cenário e seus riscos que nas reuniões anteriores. Para frente, o Comitê entende que 
o atual estágio do ciclo recomenda cautela na condução da política monetária”. 

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a 
inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA ficou em 
0,42% em outubro. Nos 12 meses terminados em outubro, o índice acumula 2,7%, 
abaixo do piso da meta de inflação, que é de 3%. 

Até o ano passado, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelecia meta de 
inflação de 4,5%, com margem de tolerância de 2 pontos, podendo chegar a 6,5%. 
Para este ano, o CMN reduziu a margem de tolerância para 1,5 ponto percentual. A 
inflação, portanto, não poderá superar 6% neste ano nem ficar abaixo de 3%. 

Inflação 
No Relatório de Inflação, divulgado no fim de setembro pelo Banco Central, a 

autoridade monetária estima que o IPCA encerrará 2017 em 3,2%. De acordo com o 
boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo BC, a 
inflação oficial deverá fechar o ano em 3,03%, mesmo com os aumentos recentes nos 
preços dos combustíveis. 

Até agosto do ano passado, o impacto de preços administrados, como a 
elevação de tarifas públicas; e o de alimentos como feijão e leite contribuiu para a 
manutenção dos índices de preços em níveis altos. De lá para cá, no entanto, a 
inflação começou a cair por causa da recessão econômica e da queda do dólar. 

Crédito mais barato 
A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros menores barateiam 

o crédito e incentivam a produção e o consumo em um cenário de baixa atividade 
econômica. Segundo o boletim Focus, os analistas econômicos projetam crescimento 
de 0,89% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos pelo 
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país) em 2017. A estimativa está superior à do último Relatório de Inflação, divulgado 
em setembro, no qual o BC projetava expansão da economia de 0,7% este ano. 

A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas 
de juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de 
demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança. Ao reduzir os juros básicos, o Copom barateia o crédito e 
incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da inflação. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/copom-reduz-juros-
basicos-para-7-ao-ano-o-menor-nivel-da-historia 
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Poupança tem melhor resultado para novembro em quatro anos 

 
 06 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

Depois de ter registrado retirada líquida (mais saques que depósitos) em 
outubro, a caderneta de poupança voltou a atrair o interesse dos brasileiros em 
novembro. No mês passado, a captação líquida (depósitos menos retiradas) 
somou R$ 3,92 bilhões, informou hoje (6) o Banco Central. O resultado é o 
melhor para meses de novembro desde 2013, quando os depósitos tinham 
superado as retiradas em R$ 6,38 bilhões. 

Apesar do desempenho positivo em boa parte deste ano, as retiradas 
continuam maiores que os depósitos em 2017. De janeiro a novembro, a 
caderneta de poupança registrou saques líquidos de R$ 2,25 bilhões. Mesmo 
assim, esse foi o melhor resultado para o período desde 2014, quando a 
aplicação tinha registrado captações líquidas de R$ 18,61 bilhões. 

Até 2014, os brasileiros depositavam mais do que retiravam da 
poupança. Naquele ano, as captações líquidas chegaram a R$ 24 bilhões. Com 
o início da recessão econômica, em 2015, os investidores passaram a retirar 
dinheiro da caderneta para cobrirem dívidas, num cenário de queda da renda e 
de aumento de desemprego. 

Em 2015, R$ 53,5 bilhões foram sacados da poupança, a maior retirada 
líquida da história. Em 2016, os saques superaram os depósitos em R$ 40,7 
bilhões. 

A poupança voltou a atrair recursos mesmo com a queda de juros. Isso 
porque o investimento voltou a garantir rendimentos acima da inflação, que 
está em queda. Nos 12 meses terminados em novembro, a poupança rendeu 
6,43%. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) -15, que funciona 
como uma prévia da inflação oficial, acumula 2,77% no mesmo período, no 
menor nível para o período desde 1999. Na sexta-feira (8), o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o IPCA cheio de novembro. 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/poupanca-tem-
melhor-resultado-para-novembro-em-quatro-anos 
 

Voltar ao índice  
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3. Tributos 

Cronograma define implantação do eSocial a partir de janeiro de 2018 

 
06 de Dezembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 

Entidades empresariais com faturamento em 2016 acima de R$ 78 milhões 
fazem parte do primeiro grupo 
 

As empresas que integram o primeiro grupo de adesão ao eSocial 
devem realizar a implantação do sistema a partir de janeiro de 2018. Entidades 
empresariais que tiveram faturamento superior a R$ 78 milhões em 2016 fazem 
parte dessa faixa inicial que poderá usar o programa. A resolução nº 3, 
publicada em 30 de novembro, estabelece o cronograma. 

As demais entidades empresariais, além das entidades sem fins 
lucrativos, poderão optar pela antecipação da obrigatoriedade. Para isso, 
devem acessar a página do eSocial. O prazo para optar pela antecipação vai 
até 20 de dezembro. 

Quem tem direito a utilizar os benefícios da compensação cruzada, 
prevista em projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, também será 
beneficiado. Estima-se um montante da ordem de R$ 4 bilhões em 2018 e de 
R$ 12 bilhões em 2019. 

Sistema informatizado 
Todas as informações contidas no sistema informatizado do eSocial 

estão protegidas por sigilo. Acessar sem autorização, disponibilizar a senha de 
acesso ou informações, além da quebra de sigilo, são infrações ou ilícitos que 
sujeitam o usuário a responsabilidades administrativa, penal e civil. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/12/cronograma-define-
implantacao-do-esocial-a-partir-de-janeiro-de-2018 
 

Voltar ao índice  
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4. Comércio 

Consumo dá sinais tímidos de recuperação, mas segue longe do patamar 
pré-crise 

 
07 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Depois de longa estagnação, o consumo no mercado brasileiro começa, 
no curto prazo, a mostrar sinais de recuperação em diversas categorias da 
cesta FMCG, apesar de ainda não se igualar ao patamar pré-crise. Segundo a 
mais recente edição do Consumer Insights, pesquisa elaborada pela Kantar 
Worldpanel, que avaliou 11.300 domicílios, o consumo em unidades no terceiro 
trimestre de 2017 supera em 3% os meses anteriores deste ano e em 6% o 
mesmo período de 2016. 

Mantendo a tendência dos últimos anos, as categorias básicas 
continuam sendo priorizadas. A novidade é que, mesmo neste momento de 
instabilidade, o consumidor tem voltado a buscar opções premium entre os 
itens mais básicos. Fralda descartável, café, açúcar, cerveja e detergente 
líquido para roupa são os produtos que lideram este movimento. 

Em geral, quase todas as cestas avançaram. Destaque para as de 
mercearia doce (como achocolatado em pó, biscoito, adoçante, leite em pó, 
torrada industrializada) e limpeza (sabão em pedra, detergente líquido, 
sabonete e papel higiênico). 

Voltaram com força para o carrinho de compras as batatas congeladas, 
massa instantânea, lanches prontos, manteiga, cereal tradicional, inseticida, 
desodorante e escova dental, que atingiram níveis de venda iguais ao do 
período pré-crise. Produtos perecíveis e menos básicos, como petit suisse, 
bebidas à base de soja e leite pasteurizado, estão no único grupo que mantém 
queda contínua nos últimos dois anos. 

No entanto, mesmo com a melhora no consumo e no cenário 
macroeconômico nos últimos meses, alguns comportamentos ainda não 
mudaram. O atacarejo ainda é o canal com melhor resultado, chegando a 
crescer 12% nos últimos 9 meses, frequência de compra continua baixa e sem 
sinais de recuperação, marcas mais acessíveis ganham espaço e promoção 
ainda é um fator importante para crescimento em faturamento. 

Mas já é possível observar algumas pequenas mudanças, a classe DE já 
estabiliza sua frequência de compra, variando só -0,5% (versus -2,8% do total 
Brasil) e classe C passa a fazer mais compras no Supermercado de 
Vizinhança, que ganha +3,6 pontos de penetração nessa classe. Além disso, 
atacarejo começa a mostrar um crescimento mais estagnado após dobrar seu 
número de compradores em 6 anos, passando de um crescimento de 22% em 
2016 para 12% em 2017. 

O levantamento prevê também novidades positivas para 2018 e que 
estão diretamente relacionadas ao aumento do otimismo no País em ano 
eleitoral: com maior esperança na guinada da economia, os brasileiros não têm 
tanto medo de gastar. 
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Em 2014, ano da última eleição presidencial, os gastos com 
comunicação (+26,1%), serviços pessoais como cabeleireiro (+23,8%), festas 
(+16,5%) e vestuário (+13,2%) aumentaram em relação a 2013. Mas, na 
contramão, alerta de que o excesso de confiança multiplica os endividamentos 
no longo prazo e resulta na queda dos números da cesta de FMCG no ano da 
posse, como observado em 2011 e 2015. 

O momento de maior otimismo é importante para atrair novos 
consumidores e pensar um pouco fora do contexto de busca por básico e 
custo-benefício que a crise trouxe. Com isso, grandes tendências começam a 
aparecer com força, para alimentos e bebidas há uma maior procura por 
saudabilidade, com categorias integrais, com fibras, sem lactose e azeite num 
cenário onde 32% da população brasileira sofre com problemas 
cardiovasculares e 29% sofrem com problemas gastrointestinais. 

Além disso, empoderamento feminino aparece como uma forte 
tendência, com um maior número de mulheres consumindo cerveja fora de 
casa por prazer e para se divertirem. 

Para a cesta de Higiene e Beleza há a busca por um look mais natural. 
Brasileiras têm feito menos alisamentos químicos, estão usando menos 
secador de cabelo e assumindo um visual com mais cachos e curvas. 

Já para a cesta de Limpeza as tendências parecem não mudar no 
próximo ano, já que quantidade de lares que gastam com empregadas/diaristas 
não se altera em momentos de maior otimismo e consumidores continuarão 
buscando categorias mais práticas para limpar a casa. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/consumo-dos-brasileiros-comeca-
se-recuperar-mas-segue-de-igualar-ao-patamar-pre-crise/ 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Call Center 

Consumidores pagariam até 20% a mais por um atendimento melhor 

 
 06 de Dezembro de 2017 
Fonte: E-commerce News  

 
Não é de hoje que presenciamos muitos casos de insatisfação do cliente 

quando o assunto é o atendimento prestado pelas empresas. Demora no 
atendimento, a não resolução dos problemas, ser transferido diversas vezes 
são fatores ainda presentes neste meio. 

Mesmo com otimizações, o consumidor ainda não está satisfeito com o 
serviço de atendimento em geral. Foi pensando nisso que a NeoAssist, 
empresa especializada em soluções para atendimento ao cliente, e o Instituto 
Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC) apresentam este 
estudo. 

“O atendimento é um diferencial definitivo na estratégia de fidelização do 
cliente. Porém, para alcançar esse resultado é necessário ver quais são as 
expectativas e a realidade do seu público para alinhar com as da sua 
empresa”, disse Albert Deweik, especialista em relacionamento com clientes e 
CEO da NeoAssist. 

Segundo o estudo, 68% dos consumidores entrevistados pagariam de 
5% a 20% a mais se tivessem um melhor atendimento.  

Os números mostram a realidade. 
172 empresas, 302 consumidores foram entrevistados. Os números 

chamam atenção. 
9,7% dos consumidores preferem ser atendidos por Chat. 18,4% pelas 

redes sociais. Estes dois valores contabilizam os dois canais de preferência do 
consumidor; 1,6% dos consumidores acreditam que os problemas encontrados 
no SAC são frequentes; 5% das empresas acreditam ser mais efetivo para a 
resolução de problemas o canal telefônico. Enquanto 22,6% dos clientes 
acreditam que a rede social é o meio mais rápido;7% dos clientes esperam que 
as empresas ofereçam a possibilidade de canais automáticos de atendimento, 
sem precisar contar com a intervenção humana; 

Estes e outros dados que podem ser encontrados no e-book pode 
oferecer métricas para a criação de um plano de ação, definitivamente eficaz, 
para o seu negócio. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/consumidores-pagariam-ate-20-
mais-por-um-atendimento-melhor/ 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Rodoviário 

Brasileiros estão cientes da importância de mudar escolhas de transporte 

 
 06 de Dezembro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense  

 
Um total de 85% escolheria um candidato que propusesse a renovação da frota 
de ônibus e 84% dariam seu voto a quem propusesse a recuperação de 
ciclovias e ciclofaixas 
 

Um estudo encomendado pelo Instituto Clima e Sociedade (ICS), 
organização não governamental (ONG) dedicada ao combate às causas das 
mudanças climáticas, indica que os brasileiros têm consciência da importância 
de mudar suas escolhas de transporte e priorizar a energia limpa. 

Os resultados preliminares foram apresentados nesta quarta-feira (6/11) 
pelo coordenador de Transporte da entidade, Walter Figueiredo de Simoni, 
durante o Encontro Internacional sobre Descarbonização do Transporte. A 
versão completa da pesquisa será divulgada nos próximos dias, informou a 
ONG. 

Segundo a pesquisa, 74% dos entrevistados reconhecem que os 
combustíveis fósseis têm impacto negativo na qualidade do ar. Um total de 
63% reconhece o impacto negativo na qualidade da água e 69% entendem que 
a queima desse tipo de combustível contribui para as mudanças climáticas. 

De acordo com a pesquisa, 86% das pessoas disseram que votariam em 
um candidato que propusesse a recuperação de calçadas e praças, facilitando, 
assim, a locomoção a pé pela cidade. E um total de 85% escolheriam um 
candidato que propusesse a renovação da frota de ônibus e 84% dariam seu 
voto a quem propusesse a recuperação de ciclovias e ciclofaixas. 

Dificuldades 
Apesar da aparente disposição da população em mudar hábitos, os 

brasileiros enfrentam dificuldades com o transporte público, principalmente nas 
metrópoles. Segundo Clarice Linke, diretora-executiva do Instituto de Políticas 
de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), ONG com sede em Nova York, os 
habitantes das grandes cidades do país sofrem com serviços precários. 

De acordo com dados apresentados por Clarice Linke, a rede de 
transportes cobre apenas 19% da população de São Paulo e 30% da 
população do Rio de Janeiro. “A gente tem uma estrutura deficitária difícil de 
servir à população. Analisando por renda a situação é mais séria ainda. Um 
transporte público que teve investimento do Banco Mundial nos últimos anos, 
que foi o do Rio de Janeiro, está em situação precária”, comentou, durante 
debate sobre alternativas para despoluir o transporte no Brasil. 

Segundo a diretora, na média das regiões metropolitanas do país 73% 
da população está insatisfeita ou muito insatisfeita com o transporte. “A 
população está em grande parte se endividando e migrando, cada vez mais, 
para o transporte individual motorizado”, destacou. 

Mobilidade urbana 
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De acordo com Martha Martorelli, gerente de Planejamento da 
Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, a Política 
Nacional de Mobilidade Urbana do Brasil, lançada em 2012, prevê que o país 
priorize o transporte público e os pedestres. Ela reconhece, entretanto, que tem 
havido dificuldades para colocar esses objetivos em prática. 

“A dificuldade de implementação, hoje, é o maior entrave. Trabalhar com 
a política nacional implementada é o grande objetivo que nós temos para a 
descarbonização. Só a transferência de modal no nosso país já fará grande 
diferença na questão climática das cidades”, disse. 

De acordo com Martha, o braço de mobilidade urbana do Avançar, 
programa do governo federal que prevê recursos para projetos de habitação, 
infraestrutura e energia, trouxe alguns pontos favoráveis na questão da 
priorização de formas alternativas de transporte. “Os projetos de calçadas, 
ciclovias, só vinham vinculados a outros projetos. Hoje o município pode entrar 
com projetos apenas de calçadas, calçadões, ciclovias”, exemplificou. Ela disse 
ainda que municípios pequenos são contemplados no programa e que foi 
desenvolvida uma metodologia simplificada para eles. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/06/internas
_economia,646041/brasileiros-estao-cientes-da-importancia-de-mudar-
escolhas-de-transpor.shtml 

 
Voltar ao índice 
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7. Emprego 

Em 2018, novas ocupações passam a integrar o MEI e outras são 
excluídas 

 
 06 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

Personal trainers, arquivistas de documentos, contadores e técnicos 
contábeis não poderão mais ser microempreendedores individuais (MEI) a 
partir do dia 1º de janeiro de 2018. Isso porque entra em vigor no próximo ano 
regras estabelecidas na Lei Complementar nº 155/2016. Segundo nota 
divulgada hoje (6) pela Receita Federal, o MEI que atue nessas atividades terá 
que solicitar seu desenquadramento no Portal do Simples Nacional. 

Além da exclusão dessas ocupações, outras passam a ser autorizadas 
como MEI: apicultores, cerqueiros, locadores de bicicleta, locadores de material 
e equipamento esportivo, locadores de motocicleta, locadores de video games, 
viveiristas, prestadores de serviços de colheita, prestadores de serviços de 
poda, prestadores de serviços de preparação de terrenos, prestadores de 
serviços de semeadura e de roçagem, destocamento, lavração, gradagem e 
sulcamento. Todos devem ser independentes. 

As novas regras foram estabelecidas no ano passado por meio de lei 
complementar, que estipula que as mudanças passarão a valer apenas no ano 
que vem. Na segunda-feira (4), o Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou 
as últimas regulamentações das matérias que entram em vigor em janeiro, por 
meio das resoluções nº 136 e 137, publicadas no Diário Oficial da União. 

Entre outras alterações, a partir de 1º de julho de 2018, a microempresa 
e a empresa de pequeno porte que tiver empregado necessitará de certificado 
digital para cumprir com as obrigações da Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Informações à Previdência Social 
(GFIP) ou do eSocial. 

O Comitê Gestor determinou ainda o acréscimo do termo “independente” 
em todas as ocupações do MEI. Isso significa que a ocupação deve ser 
exercida pelo titular do empreendimento, que não deve estar subordinado ao 
contratante e nem ter uma relação de habitualidade com ele. 

O MEI, criado em 2009, é o pequeno empresário individual que atende a 
determinadas condições. Atualmente, o limite anual de faturamento é de R$ 60 
mil. Os pagamentos dos tributos por esses empreendedores são feitos de 
maneira simplificada. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/em-2018-novas-
ocupacoes-passam-integrar-o-mei-e-outras-sao-excluidas 
 

Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Prazo para informar Caged sobre admissões ou desligamentos termina 
nesta quinta-feira (7) 

 
 06 de Dezembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 

Além de dizer se foi realizado acordo, dados precisam incluir as modalidades 
de trabalho intermitente, parcial ou teletrabalho 
 

Os empregadores devem informar, até esta quinta-feira (7), as 
contratações e os desligamentos para o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). A partir deste mês de dezembro, os dados 
fornecidos precisam incluir as modalidades de trabalho intermitente, parcial ou 
teletrabalho, além de informar se o desligamento foi por acordo. 

De acordo com o Ministério do Trabalho, as contratações realizadas nas 
novas modalidades, entre os dias 11 e 30 de novembro, deverão ser 
declaradas juntamente com as demais movimentações mensais, dentro do 
prazo legal. Somente a partir da competência de dezembro, as admissões 
precisam ser informadas diariamente. 

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, destaca que as mudanças 
são parte do processo de adequação à nova legislação trabalhista, que 
“contribuirá para o combate à informalidade e para a proteção ao trabalhador, 
além de permitir estatísticas mais completas em relação ao mercado de 
trabalho”. 

Em caso de atraso ou omissão das informações sobre admissão e 
desligamento, a empresa está sujeita a multa. 
 

Voltar ao índice 
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9. Feiras 

 
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 
 
05/02/2018 até 09/02/2018 – SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
18/02/2018 até 21/02/2018 – ABUP HOME & GIFT 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 21/02/2018 – EXPO CIEE GOIÁS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro De Convenções De Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
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20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/02/2018 até 22/02/2018 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


