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1. Tributos 

Receita abre consulta ao último lote de restituição do Imposto de Renda 
2017 

 
08 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Cerca de 1,9 milhão de contribuintes que declararam Imposto de Renda 
neste ano vão receber dinheiro do Fisco. A Receita Federal abre hoje (8) 
consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) 2017. 

Ao todo, serão desembolsados R$ 2,88 bilhões. A Receita também 
pagará R$ 231,4 milhões a 141,4 mil contribuintes que fizeram a declaração 
entre 2008 e 2016, mas estavam na malha fina. Considerando os lotes 
residuais e o pagamento de 2016, o total gasto com as restituições chegará a 
R$ 3,11 bilhões para 2.038.984 contribuintes. 

A lista com os nomes estará disponível a partir das 9h no site da Receita 
na internet. A consulta também pode ser feita pelo Receitafone, no número 
146. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones, que 
permite o acompanhamento das restituições. 

O crédito bancário será feito em 15 de dezembro. As restituições terão 
correção de 6,19%, para o lote de 2017, a 100,48% para o lote de 2008. Em 
todos os casos, os índices têm como base a taxa Selic (juros básicos da 
economia) acumulada entre a data de entrega da declaração até este mês. 

O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração. O 
contribuinte que não receber a restituição deverá ir a qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para ter acesso ao pagamento. 

Quem ainda não recebeu a restituição e está fora do lote de dezembro 
caiu na malha fina. Nesse caso, os contribuintes devem consultar o Centro 
Virtual de Atendimento da Receita (e-CAC) para descobrir a irregularidade, erro 
ou omissão que impede o ressarcimento. Segundo o Fisco, 747 mil 
declarações do IRPF 2017 ficaram retidas por causa de inconsistências nas 
informações prestadas. A quantidade corresponde a 2,46% do total de 
30.433.157 documentos entregues neste ano. 

A restituição ficará disponível durante um ano. Se o resgate não for feito 
no prazo, a solicitação deverá ser feita por meio do formulário eletrônico – 
pedido de pagamento de restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço 
extrato de processamento. Para quem não sabe usar os serviços no e-CAC, a 
Receita produziu um vídeo com instruções. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/receita-abre-consulta-
ao-ultimo-lote-de-restituicao-do-imposto-de-renda 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Brasil perde R$ 130 bilhões por ano com pirataria, contrabando e 
comércio ilegal, aponta estudo 

 
07 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Entidades e associações defenderam a aprovação de projetos de lei que 
autorizem o bloqueio de sites de divulgação de conteúdo pirata. 
 

O Brasil perde R$ 130 bilhões por ano com pirataria, contrabando e 
comércio ilegal de produtos e conteúdo. O levantamento é do Fórum Nacional 
Contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP). 

Os danos causados pela pirataria digital e as alternativas para combater 
a prática foram tema de debate na sede da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), nesta quinta-feira (7). 

Durante o encontro, entidades e associações ligadas ao direito e às 
produtoras de conteúdo defenderam a aprovação de projetos que permitam o 
bloqueio de sites que divulguem conteúdo pirata 

Andressa Pappas, diretora de relações governamentais da Motion 
Picture Association Brasil (MPA Brasil), afirmou que o bloqueio é o meio mais 
eficaz de combater a pirataria. “O bloqueio de sites hoje, está mais do que 
demonstrado, é o mecanismo que se mostra mais eficaz para combater a 
pirataria em larga escala”, afirmou. 

Um dos maiores problemas enfrentados na hora de combater a pirataria 
digital é o fato de 90% desses sites estarem hospedados fora do Brasil, 
apontou a Ajufe. Com isso, retirar o conteúdo do ar pode demorar até quatro 
anos. 

Avanço da pirataria 
Segundo dados do FNCP, os maiores sites de pirataria de filmes e séries 

tiveram 1,7 bilhão de acessos entre dezembro de 2015 e maio de 2016. Um 
número de acessos oito vezes maior do que os acessos ao Netflix, principal 
serviço de conteúdo sob demanda. 

Durante esse período, o Brasil deixou de arrecadar R$ 721 milhões em 
impostos por causa da pirataria de filmes. A estimativa é que mais de 13 mil 
filmes e títulos foram pirateados, 58 mil empregos deixaram de ser criados e 
que a indústria de filmes tenha tido um prejuízo de R$ 2 bilhões. 

No mercado de TV por assinatura, a estimativa da Associação Brasileira 
das TVs por Assinatura (ABTA) é que 100 mil empregos estão em risco por 
causa da pirataria. Segundo Antonio Salles, consultor da associação, o Brasil 
tem hoje cerca de 4 milhões de aparelhos de TV por assinatura pirata, o que 
gera uma perda de receita para o setor de R$ 6 bilhões por ano. 

Liberdade de expressão 
Marcelo Bechara, diretor jurídico da ABTA, destacou que o combate à 

pirataria não é uma questão de liberdade de expressão, mas de combater o 
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crime. “Não estamos tratando de uma prática de liberdade de expressão. 
Estamos falando de um crime”, afirmou durante o debate. 

Durante sua apresentação, Bechara destacou que a proposta não é 
combater o usuário, mas a estrutura que comete o crime. “Temos que ir atrás 
de que faz o crime como meio de vida”, disse. Ele lembrou que por trás dos 
sites de pirataria de conteúdo há uma estrutura criminosa que traz outros 
danos à sociedade. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-perde-r-130-bilhoes-por-ano-com-
pirataria-contrabando-e-comercio-ilegal-aponta-estudo.ghtml 
 

Voltar ao índice 

  

https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-perde-r-130-bilhoes-por-ano-com-pirataria-contrabando-e-comercio-ilegal-aponta-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-perde-r-130-bilhoes-por-ano-com-pirataria-contrabando-e-comercio-ilegal-aponta-estudo.ghtml
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3. Serviços - Bancos 

Banco do Brasil fará mudanças para ficar mais competitivo no mercado 

 

08 de Dezembro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense 

 
Instituição dará vantagem financeira a quem aceitar transferência para praças de 
maior movimento. E pagará até 12 salários extras para os que quiserem se desligar do 
banco, mesmo não tendo completado tempo para a aposentadoria 
 

Após o desligamento de 9,4 mil empregados, além do fechamento de 402 
agências, o que resultou numa economia estimada em R$ 3,1 bilhões, o Banco do 
Brasil (BB) prepara uma nova reestruturação. Mais enxuta que a anterior, a 
reformulação terá foco no remanejamento de pessoal entre as diversas praças para 
reforçar o atendimento aos clientes onde há maior demanda. Os empregados que 
aceitarem a mudança receberão um incentivo financeiro para o deslocamento e, em 
alguns casos, podem ser até promovidos. 

Também está em estudo a abertura de um novo programa de desligamento 
incentivado, com o pagamento de até 12 salários extras. A novidade é que o público-
alvo irá além dos mais de oito mil empregados que já podem se aposentar. Quem 
ainda estiver na ativa e quiser deixar de trabalhar na instituição financeira, mesmo sem 
tempo de contribuição para solicitar um benefício do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), poderá aderir ao plano de demissões. A ideia é similar ao plano de 
demissão voluntária oferecido pelo governo federal aos servidores públicos. 

Interlocutores do presidente do BB, Paulo Rogério Caffarelli, explicaram que a 
medida é natural após um grande programa de reestruturação e terá como foco 
aumentar o nível de eficiência do banco público. Segundo um deles, algumas praças 
em que há menor demanda estão com excedente de mão de obra. Com isso, os 
funcionários receberão um estímulo para mudar de cidade ou estado. “Isso é muito 
comum nos bancos privados e nem tanto no BB. Queremos melhorar a qualidade do 
serviço prestado”, disse. 

Além disso, a estratégia da instituição financeira é de reforçar ainda mais os 
escritórios digitais. Atualmente, 72,1% do total de acessos às contas é feito por 
dispositivos móveis e por computadores. Mais de 21 milhões de clientes, entre 
pessoas físicas e empresas, utilizam esses canais. Em março de 2011 eram 11,4 
milhões. Portanto, houve um crescimento de 89% em seis anos. 

Também está em discussão a instituição de uma comissão para os 
trabalhadores que vendem produtos e serviços para clientes, nos moldes da 
remuneração variável paga por bancos privados. As comissões já existentes não 
seriam alteradas. O leque de medidas em estudo ainda inclui a possibilidade de 
terceirização de alguns setores do banco, entretanto, não há uma definição sobre o 
tema e a tendência é de que o assunto não faça parte do programa em debate. 

Todas as medidas ainda precisam ser votadas pelo Conselho Diretor do banco, 
formado pelo presidente e pelos vice-presidentes, além de apreciadas pelo Conselho 
de Administração e receber o aval da Secretaria de Coordenação e Governança de 
Empresas Estatais (Sest) do Ministério do Planejamento. 

Efeitos 
Antes da primeira reestruturação, o BB gastava com a folha de pagamento pelo 

menos R$ 3 bilhões a mais que os concorrentes diretos. No primeiro semestre de 
2016, a instituição desembolsou R$ 9,3 bilhões com a remuneração dos empregados. 
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No mesmo período, os salários dos funcionários, somados aos encargos e benefícios, 
custaram ao Bradesco R$ 6,5 bilhões, e ao Itaú Unibanco, R$ 5,8 bilhões. 

O balanço do terceiro trimestre do BB mostrou que as medidas tomadas no fim 
do ano passado influenciaram positivamente a rentabilidade da instituição financeira. 
Nos nove primeiros meses de 2017, em comparação com o mesmo período do ano 
passado, as despesas com pessoal encolheram 5,7%, passando de R$ 15 bilhões 
para R$ 14,1 bilhões. Já as despesas administrativas caíram 2,8%, de R$ 24,2 bilhões 
para R$ 23,5 bilhões. Com isso, o lucro líquido teve expansão de 11,8% e subiu de R$ 
7 bilhões para R$ 7,9 bilhões. 

Além de melhorar os resultados, o BB tem sido beneficiado pela retomada da 
geração de empregos e do crescimento. A inadimplência das operações de crédito 
acima de 90 dias caiu de 4,11%, no segundo trimestre, para 3,94% no terceiro 
trimestre deste ano, em movimento que interrompeu a trajetória ascendente iniciada 
em dezembro de 2016. Procurado, o BB informou “que não aprovou medidas que 
confirmem essas suposições”. 

Memória 
Mais escritórios digitais 
A reestruturação iniciada pelo Banco do Brasil no fim do ano passado tem por 

objetivo aumentar a rentabilidade da instituição financeira. A primeira mudança feita 
pela gestão de Paulo Rogério Caffarelli foi nas diretorias. Das 27 existentes, duas 
foram extintas: a de Crédito Imobiliário (Dimob) e a de Relações com Funcionários e 
Entidades Patrocinadas (Diref), cujas atribuições ficaram concentradas na Diretoria de 
Governança de Entidades Ligadas. 

Perderam os cargos 10 diretores e outros cinco mudaram de área. A Diretoria 
de Estratégia da Marca foi dividida em Estratégia e Organização e Marketing e 
Comunicação. Mesmo com a extinção da Dimob, o banco manteve os financiamentos 
de imóveis por meio do programa Minha Casa Minha Vida. 

O BB transformou 379 agências em postos de atendimento. Desse total, 176 
ficam em municípios pequenos, onde o BB é a única instituição financeira. Além disso, 
402 unidades foram desativadas em cidades grandes e médias. Essas medidas 
implicaram economia de R$ 450 milhões anuais, com o enxugamento da estrutura e a 
redução do gasto com pessoal. Outros R$ 300 milhões foram poupados com 
transporte de valores, segurança, aluguéis e taxas. 

Vinte e oito superintendências regionais de varejo e três de governo deixaram 
de existir no organograma. Tiveram as atividades encerradas dois centros de serviço e 
sete gerências regionais de controle interno. Mas o processo não consistiu só de 
cortes. Foram ampliados 12 escritórios de negócios digitais e 34 serão criados. 

O plano de aposentadoria incentivada (PAI) teve adesão de 9,4 mil 
empregados. Quem optou pelo desligamento do banco recebeu 12 salários extras 
mais um bônus de um a três salários, a depender do tempo de casa. 

A reestruturação também revisou o Plano de Funções de 2013, buscando 
ampliar em até 8 mil o número de funcionários com jornada de seis horas. Os 
funcionários optaram, de forma voluntária, a qualquer tempo, pela redução do período 
de trabalho. O público-alvo da reestruturação eram assessores de unidades 
estratégicas, além de assessores de superintendências e órgãos regionais de gestão 
de pessoas. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/08/internas
_economia,646408/banco-do-brasil-fara-mudancas-para-ficar-mais-competitivo-
no-mercado.shtml 
 

Voltar ao índice 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/08/internas_economia,646408/banco-do-brasil-fara-mudancas-para-ficar-mais-competitivo-no-mercado.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/08/internas_economia,646408/banco-do-brasil-fara-mudancas-para-ficar-mais-competitivo-no-mercado.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/08/internas_economia,646408/banco-do-brasil-fara-mudancas-para-ficar-mais-competitivo-no-mercado.shtml
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4. Bem-Estar do Consumidor 

3 em cada 10 brasileiros não sabem como vão pagar as contas de início 
de ano 

 
03 de Dezembro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

A Lendico, uma das maiores empresas de empréstimo pessoal online do 
Brasil, realizou uma pesquisa para entender como os consumidores pagarão as 
suas contas de início de ano. Cerca de 1.500 pessoas de todo país 
participaram do estudo.   

32% dos entrevistados ainda não sabem como vão quitar as suas contas 
de casa, carro e educação. Os demais, cerca de 68%, afirmaram que já se 
planejaram com antecedência para esses gastos. 

Sobre quais contas vão pagar, 78% pretendem pagar faturas de cartão 
de crédito, 69% IPVA, 41% IPTU, 34% seguro de moto ou carro e 33% 
matrículas e materiais escolares.  

Para arcar com todos estes gastos, 59% disseram que irão utilizar o 
salário; 23% utilizarão o 13º salário e 5% vão recorrer a reservas financeiras 
como a poupança. 

Como para a maioria a reserva financeira não será suficiente, 
perguntados se fariam um empréstimo para não começar o ano com dívidas, 
27% responderam que fariam um empréstimo de valor entre 5 e 8 mil reais; 
23% optaria por empréstimos entre 10 e 15 mil reais; 15% solicitaria mais de 15 
mil reais e 14% entre 1 e 3 mil reais. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/6337/3-em-cada-10-brasileiros-nao-sabem-
como-vao-pagar-as-contas-de-inicio-de-ano 
 

Voltar ao índice  
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5. Emprego 

Indicador de emprego da FGV chega a 103,9 pontos, maior nível da série 
histórica 

 
07 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O mercado de trabalho continua avançando e sinalizando evolução favorável 
no curto prazo. A constatação é do Instituto Brasileiro de Economia de Fundação 
Getulio Vargas (IBRE/FGV), que divulgou hoje (7) o Indicador Antecedente de 
Emprego (IAEmp). 

De acordo com a FGV, o indicador subiu 1 ponto de outubro para novembro, 
chegando a 103,9 pontos, o maior nível da série iniciada em junho de 2008. “Esta é a 
terceira alta consecutiva do indicador e sinaliza continuidade da tendência de evolução 
favorável do mercado de trabalho no curto prazo”, segundo a publicação. 

Para o economista do IBRE/FGV, Fernando de Holanda Barbosa, “a elevação 
do Indicador Antecedente de Emprego, em novembro, vem na linha da expectativa de 
melhora do crescimento da economia brasileira em 2018”. De acordo com Barbosa, o 
crescimento ainda é fraco em 2017, “mas as expectativas para 2018 são positivas”. 

Indicador Coincidente de Desemprego 
O levantamento da FGV indica que, após duas quedas consecutivas, o 

Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) avançou em outubro, variando 1,5 ponto, 
para 98,6 pontos. O economista da FGV lembra que o indicador ficou relativamente 
estável ao longo dos últimos meses e que os consumidores ainda enfrentam um 
mercado de trabalho bastante complicado. 

“O nível elevado do índice [de desemprego] mostra que os consumidores, 
mesmo após alguma queda da taxa de desemprego e da geração de novos postos de 
trabalho dos últimos meses, ainda enfrentam um mercado de trabalho bastante 
complicado. Apesar da melhora do mercado de trabalho, deve-se esperar uma taxa de 
desemprego ainda elevada nos próximos meses”, disse Barbosa. 

Segundo a publicação da FGV, o avanço do Indicador Antecedente de 
Emprego em novembro ocorreu em três dos sete indicadores que o compõem, com 
destaque para os que medem o ímpeto de contratações nos três meses seguintes, na 
Sondagem da Indústria de Transformação e, também, na expectativa com relação à 
facilidade de se conseguir emprego nos seis meses seguintes, da Sondagem do 
Consumidor - com variações de 9,8 e 8 pontos, na margem, respectivamente. 

As classes de renda que mais contribuíram para a alta do ICD foram as duas 
mais baixas: consumidores com renda familiar até R$ 2,1 mil, cujo Indicador de 
Emprego (invertido) variou 3,5 pontos; e a faixa entre R$ 2,1 mil e R$ 4,8, com avanço 
de 3,1 pontos. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/indicador-de-
emprego-da-fgv-chega-1039-pontos-na-terceira-alta-consecutiva 

 
Voltar ao índice  
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6. Empreendedorismo 

País bate recorde com 1,5 milhão de novos MEIs em 10 meses, diz Serasa 
Experian 

 
07 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Das 1.911.524 novas empresas instaladas no país entre janeiro e outubro, 
cerca de 80% são MEIs. 

 
Entre janeiro e outubro surgiram no país 1.502.010 

microempreendimentos individuais (MEIs), 78,6% do total de 1.911.524 novas 
empresas constituídas no período. Segundo o Indicador Serasa Experian de 
Nascimentos de Empresas, os números são os maiores já apurados pelo para 
os 10 primeiros meses do ano desde o início da pesquisa, em 2010. 

A quantidade de novos MEIs também é 11,7% superior ao registrado 
entre janeiro e outubro de 2016, quando 1.344.539 novas empresas desse 
segmento nasceram. 

Somente em outubro, quando surgiram 181.681 empresas, o número de 
novos MEIs também bateu recorde, comparado com todos os meses de 
outubro desde 2010: foram 142.642 contra 124.010 nascimentos registrados 
em outubro de 2016, alta de 15,8%. 

De outubro de 2012 até outubro de 2015, a representatividade dos MEIs 
foi crescente e impulsionou o aumento geral no número de novas empresas no 
país. Em outubro de 2017, a porcentagem de participação dos 
microempreendimentos individuais no total de empresas criadas foi a maior de 
todos os meses de outubro desde que o levantamento passou a ser feito 
(2010). 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, apesar de um início 
de recuperação do mercado formal de trabalho, a criação de MEIs continua 
robusta na economia. A própria reação da economia, abrindo oportunidade de 
novos negócios, estimula a busca de novas fontes de renda no 
empreendedorismo. 

Em outubro, as sociedades limitadas registraram a criação de 15.405 
unidades ou 8,5% do total de novos negócios; também surgiram 12.334 
empresas individuais (6,8% do total). O nascimento de empresas de outras 
naturezas jurídicas representou 5,7% (10.300) de todos os novos 
empreendimentos nascidos no mês. 

Por setor 
O setor de serviços continuou liderando o ranking dos mais procurados 

por quem decidiu empreender em outubro: das 181.681 novas empresas 
surgidas no mês, 114.891 eram de serviços, o equivalente a 63,2% do total. Em 
seguida, 52.011 empresas comerciais (28,6% do total) e, no setor industrial, 
foram abertas 14.226 empresas (7,8% do total) no mês. 

Nos últimos 7 anos, segundo a Serasa Experian, houve um crescimento 
quase constante na participação das empresas de serviços no total de 
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empresas que nascem no país, passando de 53,4% (outubro de 2010) para 
63,2% (outubro de 2017). Por outro lado, a participação do setor comercial 
recuou de 35,4%, em outubro de 2010, para 28,6% em outubro de 2017. Já a 
participação das novas empresas industriais se mantém estável. 

Por região e estado 
O Sudeste segue liderando o ranking de nascimento de empresas, com 

95.346 novos negócios abertos em outubro, ou 52,5% do total. A região Sul 
ocupou a segunda posição, com 17,7% (32.125 empresas). O Nordeste ficou 
em terceiro lugar, com participação de 16,8% e 30.564 novas empresas. O 
Centro-Oeste registrou a abertura de 15.361 empresas e foi responsável por 
8,5% de participação no total de nascimentos, seguido pela Região Norte, com 
8.285 novas empresas ou 4,6% dos empreendimentos inaugurados. 

O Centro-Oeste foi a região que registrou maior alta no número de 
nascimentos (18,4%) na comparação entre outubro de 2017 e outubro de 2016. 
A região Nordeste teve crescimento de 17,1% no período, seguida pela região 
Sul, que apresentou elevação de 13,4%. O Sudeste contabilizou a abertura de 
12,0% a mais de novos empreendimentos na checagem entre outubro de 2017 
e outubro de 2016 e, no Norte, o aumento representou 11,6%. 

Entre os estados, em outubro, São Paulo foi responsável por 28,3% dos 
novos negócios, totalizando 51.486. Em seguida, o estado com maior número 
de novas empresas foi o Rio de Janeiro, com 19.798 nascimentos, 10,9% do 
total. A terceira posição no ranking nacional de nascimentos ficou com Minas 
Gerais, com 19.723 novos empreendimentos (10,9%). 
 
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/pais-bate-recorde-com-15-milhao-
de-novos-meis-em-10-meses-diz-serasa-experian.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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7. Curtas 

Ministério lança fundo com R$ 450 milhões para melhorar atendimento a 
turistas 

 
07 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, lançou hoje (7) o Novo Fungetur, 
uma linha de crédito com condições diferenciadas para incentivar o mercado de 
turismo no Brasil. 

Serão disponibilizados R$ 450 milhões para construção, reforma, 
ampliação ou compra de equipamentos turísticos. As micros e pequenas 
empresas terão prioridade para acessar os recursos. 

Os financiamentos concedidos com recursos do fundo terão prazo de 
amortização de até 20 anos, com até cinco anos de carência. Os juros 
aplocados serão a partir de 5% ao ano, mais o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). 
 

Voltar ao índice 
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8. 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 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


