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1. Tributos 

Receita Federal vai monitorar 43 mil pessoas e empresas em 2018 

 
26 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Em 2018, aproximadamente 43 mil contribuintes, entre pessoas físicas e 
jurídicas, serão monitorados de forma especial pela Receita Federal. Duas 
portarias publicadas na semana passada estabeleceram os critérios para os 
acompanhamentos Diferenciado e Especial, que ocorrem todos os anos nas 
empresas e pessoas físicas que, juntas, correspondem a 60% da arrecadação 
federal. 

Pelas regras, serão submetidos à fiscalização diferenciada 8.969 
empresas e 30,7 mil pessoas físicas. Mais 1.023 pessoas jurídicas e 2.377 
pessoas físicas serão submetidas ao chamado acompanhamento especial. 

Pessoas jurídicas 
De acordo com a Receita Federal, serão enquadradas como Pessoas 

Jurídicas Diferenciadas em 2018 as empresas que tiveram, em 2016, receita 
bruta acima de R$ 200 milhões, massa salarial acima de R$ 65 milhões, débito 
declarado no Programa Gerador da Declaração (DCTF) acima de R$ 25 
milhões ou débito declarado em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) acima de R$ 
25 milhões. 

Já o acompanhamento especial em relação às pessoas jurídicas 
ocorrerá nas empresas que tiveram, em 2016, receita bruta acima de R$ 1,8 
bilhão, massa salarial acima de R$ 200 milhões, débito declarado em DCTF 
acima de R$ 200 milhões ou débito declarado em GFIP acima de R$ 200 
milhões. 

Pessoas físicas 
Em relação às pessoas físicas, o monitoramento diferenciado vai atingir 

os contribuintes que declararam, em 2016, rendimentos acima de R$ 10 
milhões, bens e direitos acima de R$ 20 milhões ou realizaram operações em 
renda variável acima de R$ 15 milhões. 

Serão enquadrados como contribuintes sob acompanhamento especial 
aqueles que, em 2016, declararam rendimentos acima de R$ 200 milhões, 
bens e direitos acima de R$ 500 milhões ou tiveram operações em renda 
variável acima de R$ 100 milhões. 

“Nesse monitoramento, a Receita Federal se utiliza de todas as 
informações disponíveis, internas e externas, e poderá ainda contatar tais 
contribuintes para obtenção de esclarecimentos adicionais”, informou o Fisco, 
em nota. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/receita-federal-vai-
monitorar-43-mil-pessoas-e-empresas-em-2018 
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Sistema antifraude bloqueou 52 mil requerimentos do seguro desemprego 

 
26 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O sistema antifraude no seguro desemprego bloqueou 52 mil 
requerimentos em todo o país, desde dezembro do ano passado. Com isso, o 
governo já obteve economia superior a R$ 678 milhões para os cofres públicos. 
A expectativa é de que, quando a ferramenta abranger outros tipos de 
benefícios, como seguro defeso e abono salarial, a economia chegue a R$ 3 
bilhões. 

Desenvolvido pelo Ministério do Trabalho a um custo de R$ 78 milhões, 
o sistema é uma plataforma tecnológica criada com o objetivo de ampliar a 
capacidade de identificação de requerimentos suspeitos do benefício. Além de 
justificar o bloqueio de pagamentos indevidos, a ferramenta possibilita também 
a identificação dos culpados desse tipo de desvio de recursos públicos. 

De acordo com o ranking divulgado nesta terça-feira (26) pelo Ministério 
do Trabalho, o estado que apresentou maior número de casos suspeitos foi o 
Maranhão, que teve 16.427 pedidos bloqueados. Em segundo lugar está São 
Paulo, com 9.328 pedidos, seguido do Pará, onde foram bloqueadas 3.363 
solicitações. 

A plataforma cruza todas as bases de dados do ministério, em especial a 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com as da 
Receita Federal e da Caixa Econômica. Casos que levantem suspeitas de 
fraudes são comunicados à Polícia Federal. Por meio dessa ferramenta, é 
possível analisar 700 mil requerimentos de seguro desemprego por mês. 

Por meio de nota, o Ministério do Trabalho informa que quem tiver o 
benefício bloqueado será comunicado e que, como há casos em que o 
trabalhador desconhece que seus dados estão sendo usados por fraudadores, 
aqueles que tiverem o seguro bloqueado devem procurar o Ministério do 
Trabalho, a fim de esclarecer a situação. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/sistema-antifraude-
bloqueou-52-mil-requerimentos-do-seguro-desemprego 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Varejo cresce no Natal e estanca crise  

 
27 de Dezembro de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Os primeiros indicadores das vendas deste Natal apontam para uma 
recuperação do varejo no fim do ano, reduzindo parte das perdas acumuladas 
a partir de 2014, quando o comércio foi afetado pela maior crise de sua história. 
Foi o primeiro Natal com expansão em receita nominal após dois anos com 
índices negativos - a queda chegou a três anos, a depender do segmento do 
comércio. "Não foi estouro de vendas, mas foi um alento. Voltamos para taxas 
positivas", disse Luís Augusto Ildefonso, diretor da associação de lojistas de 
shoppings (Alshop), com 150 empresas associadas, donas de 10 mil pontos de 
venda. 

A entidade divulgou ontem alta de 6% nas vendas dos comerciantes de 
shoppings em dezembro. No mesmo mês em 2015 e 2016, houve queda de 
2% e 3%, respectivamente. Ainda ontem, o Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) 
informaram elevação de 4,72% nas consultas para vendas a prazo no país 
entre 18 e 24 de dezembro. Pelos números da Serasa Experian, a alta foi de 
5,6% - maior patamar desde 2010, quando a expansão nesse intervalo foi de 
15,5%. 

O desempenho é atribuído à melhora no ambiente econômico, com a 
queda dos juros, da inflação e a interrupção no movimento de alta no 
desemprego. As bases de comparação baixas dos anos anteriores também 
ajudam a explicar a alta dos indicadores. Os números positivos do setor 
impulsionaram as ações das varejistas na bolsa ontem. Os papéis do Grupo 
Pão de Açúcar valorizaram-se 3,37% e da Via Varejo (dona das redes Casas 
Bahia e Ponto Frio), 0,38%. Magazine Luiza e B2W subiram 3,61% e 2,97%, 
respectivamente, e Lojas Renner, 2,73%. 

Os produtos eletrônicos - principalmente celulares e TVs - e os móveis 
puxaram o avanço nas vendas de dezembro, superando as expectativas, 
segundo fontes próximas a grandes redes. Até setembro, a produção de TVs 
aumentou 34% neste ano. Fabricantes localizados na Zona Franca de Manaus 
não projetam estender férias coletivas, ocorreu em janeiro de 2016. "A folga de 
final de ano deve ser o período usual, de uma semana, entre Natal e Ano Novo. 
Como o estoque foi reduzido no Natal, há entrega a ser feita para atender as 
vendas promocionais de janeiro", diz o diretor de uma fabricante estrangeira de 
TVs. 

Segundo esse executivo, Magazine Luiza e Casas Bahia pediram para 
antecipar a entrega de eletrônicos para o início do mês para dar conta da 
demanda. "O que eu iria entregar de 22 a 28 de dezembro, pediram para 
antecipar para a primeira semana, porque calcularam que a venda poderia 
subir um pouco mais no Natal. Outras cadeias também solicitaram, mas não 
deu para atender todo mundo". 
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As redes identificaram ainda aumento nas vendas por crediário. "Com o 

maior uso do cartão de credito em compras diárias, como supermercados, o 
crediário teve expansão maior nas vendas de eletrônicos em dezembro em 
comparação ao ano passado", disse Carlos Luciano Ribeiro, presidente da 
Novo Mundo, maior varejista de eletrônicos do Centro-Oeste, com 140 lojas em 
dez Estados. Segundo ele, as vendas pelo site do grupo cresceram 25% e, nas 
lojas físicas, 17%. O Valor apurou que a Via Varejo registrou em dezembro 
crescimento na receita líquida acima dos 12% apurados nos nove primeiros 
meses do ano. 

No segmento de livros e eletrônicos, a Livraria Cultura apurou alta de 
dois dígitos nas vendas do site em dezembro e, nas lojas físicas, de um dígito, 
segundo uma fonte do setor. A Cultura é dona da Fnac. Em alimentos, o 
desempenho ficou em linha com o previsto entre as cadeias ouvidas - as lojas 
de atacado foram o destaque no Carrefour e no Grupo Pão de Açúcar (GPA), 
apurou o Valor, superando com folga o desempenho dos supermercados e 
hipermercados. Foi o Natal dos alimentos no atacarejo, disse uma fonte. 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) estima que a efetivação de trabalhadores temporários contratados pelo 
comércio para o Natal de 2017 deverá dobrar na comparação com 2015/2016. 
Devem ser efetivados aproximadamente 30% dos profissionais chamados para 
a época de festas. Em 2016, essa taxa foi de apenas 15,2% e em 2015, de 
14,4%. Foram abertas 74,1 mil vagas temporárias no país. No fim de 2016, 
foram 67,4 mil.  

 
http://www.valor.com.br/empresas/5238467/varejo-cresce-no-natal-e-estanca-
crise 
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Lojistas decidem manter Black Friday em novembro 

 
26 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

As principais marcas do varejo brasileiro decidiram que, ao menos em 
2018, vão manter a Black Friday em novembro, anunciou a Associação 
Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) nesta terça-feira (26). O movimento 
a favor de antecipar a data de um dos principais eventos do comércio nacional 
para setembro havia sido adiantado em agosto pelo E-Commerce Brasil. 

De acordo com Nabil Sahyoun, presidente da Alshop – entidade que 
lidera o movimento -, os lojistas, principalmente os de e-commerce, não 
concordaram com a mudança. “Ou a gente tinha todos os no mesmo barco [ou 
não poderia mudar a data]. Infelizmente, os grandes grupos entenderam que 
precisam esperar um pouco, e ficamos com a Black Friday em novembro”, 
afirmou Sahyoun. 

De acordo com ele, a entidade trabalha para criar uma data do varejo 
em setembro. “Vamos trabalhar em janeiro para lançar uma data, que seria em 
setembro, para o consumidor saia às compras”, concluiu. 

Histórico 
Segundo o presidente da Alshop, foram realizadas quatro grandes 

reuniões entre lojistas e entidades para tentar chegar a um consenso. A 
principal reclamação, especialmente do varejo físico, era a “canibalização” do 
Natal, já que a Black Friday ocorre apenas um mês antes, com margens de 
lucro menores. 

Empresários escutados pelo E-Commerce Brasil ainda em agosto se 
mostravam divididos com a possibilidade de mudar a tradicional data para 
setembro. Para muitos deles, a data já está fixada na mente do consumidor. 

Uma das instituições a se posicionar contra foi a camara-e.net, que 
participou das reuniões da Alshop. “A gente não vê [a mudança] com bons 
olhos”, afirmou, à época, Leonardo Palhares, presidente da entidade. “A Black 
Friday é uma data promocional e mundial, não faz o menor sentido ter uma 
data diferente para o Brasil”. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/lojistas-black-friday-novembro/ 
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Confiança do comércio atinge maior nível desde julho de 2014, diz FGV 

 
27 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Índice foi sustentado pela melhora das expectativas, o que sugere que setor 
está otimista com relação à sustentação da fase de recuperação das vendas ao 
longo do primeiro semestre de 2018. 
 

O índice de confiança do comércio, medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), avançou 2,4 pontos em dezembro, para 94,8 pontos. É o maior 
nível desde julho de 2014, quando chegou a 95,8 pontos. 

De acordo com a FTGV, após uma acomodação no mês anterior, o 
índice foi sustentado pela melhora das expectativas, o que sugere que o setor 
está otimista com relação à sustentação da fase de recuperação das vendas ao 
longo do primeiro semestre de 2018. 

Entre os fatores que vêm impulsionando o otimismo estão a inflação 
baixa, o ciclo da redução da taxa de juros, as perspectivas de recuperação do 
mercado de trabalho e a evolução recente da confiança dos consumidores, 
segundo Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio. 

A alta ocorreu em 8 dos 13 segmentos pesquisados e foi determinada 
pela melhora no Índice de Expectativas, que avançou 4,9 pontos, atingindo 
104,8 pontos, o primeiro valor acima dos 100 pontos desde março de 2014 
(102,0 pontos). Já o Índice de Situação Atual caiu 0,4 ponto no mês, para 85,0 
pontos – trata-se da segunda queda consecutiva, o que, para Rodolpho Tobler, 
“mostra que a recuperação de vendas continua sendo um processo gradual”. 

Crescimento trimestral 
Com a alta registrada em dezembro, o índice referente ao quarto 

trimestre apresentou recuperação na comparação com o terceiro trimestre. Nos 
dois primeiros trimestres de 2017, o resultado positivo foi influenciado pelas 
melhores avaliações sobre a situação atual, mas finda o ano com uma 
confiança motivada mais pelas expectativas em relação aos próximos meses. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-comercio-atinge-maior-
nivel-desde-julho-de-2014.ghtml 
 

Voltar ao índice 

 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-comercio-atinge-maior-nivel-desde-julho-de-2014.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-comercio-atinge-maior-nivel-desde-julho-de-2014.ghtml
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3. Comércio – Shopping Center 

Após dois anos de queda, número de lojas e vendas crescem em 
shoppings 

 
27 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
O setor registrou este ano um crescimento real de 2,52% no faturamento e 
saldo positivo de três mil novas lojas, passando para 124 mil unidades. No ano 
passado, mais de 18 mil foram fechadas 
 

O setor de shopping centers voltou a crescer neste ano, com aumento 
real de 2,52% no faturamento e crescimento também no número de lojas. O 
resultado veio após dois anos seguidos de queda nas vendas, período em que 
o ramo acumulou uma retração de 19%. 

Com o avanço, os lojistas que operam em centros comerciais atingiram 
um faturamento de R$ 147,5 bilhões, ante R$ 140 bilhões registrados no ano 
passado, informou ontem a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping 
(Alshop). O resultado foi impulsionado por uma alta nominal de 6% nas vendas 
do Natal, principal data para o varejo, e estimulado por algumas medidas 
adotadas pelo governo no ano, como a liberação das contas do FGTS e 
saques do PIS/Pasep. 

A expansão, no entanto, não foi suficiente para reverter as perdas de 
2016 e 2015, quando houve recuo de 9,5% e 9,6%, respectivamente, em 
termos reais (deflacionado o índice pelo IPCA). “O ano foi um alento para o 
setor, mas não registrou um crescimento explosivo”, afirma o diretor de 
relações institucionais da associação, Luís Augusto Ildefonso. 

Em número de lojas, também houve expansão em 2017, de 2%, 
passando de 121 mil pontos de venda para 124 mil – saldo positivo de 3 mil 
unidades. O avanço ocorreu em cima de uma base de comparação baixa, já 
que 18,1 mil lojas tinham sido fechadas em 2016, uma redução de 12,9%. Para 
o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, ainda deve levar um tempo para o 
setor recuperar os níveis de antes da recessão. Em 2013, por exemplo, 129,9 
mil lojas operavam dentro de shoppings (veja no gráfico). 

Contribuiu para o saldo positivo deste ano a inauguração de 12 novos 
shopping centers, que sozinhos foram responsáveis pelo acréscimo de 2.005 
pontos de vendas ao setor. Dos shoppings abertos, sete foram em cidades do 
interior dos estados (58%) e cinco nas capitais (42%), evidenciando, na visão 
da Alshop, a continuidade do processo de “interiorização” que o ramo vem 
vivenciando nos últimos anos. 

Ainda que tenha contribuído para o resultado do setor, o número de 
inaugurações registrado em 2017 ficou muito abaixo do previsto no início deste 
ano. Na época, a entidade esperava que 22 empreendimentos fossem abertos. 
O número também é inferior ao registrado em 2016, quando 20 novos centros 
de compra foram lançados no Brasil. 
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O ano foi marcado ainda por um crescimento no total de empregos 
diretos no ramo de shopping, na comparação com o ano passado. Segundo o 
estudo da Alshop, o saldo positivo foi de 20.600 vagas, totalizando 1,35 milhão 
de postos de trabalho. Do total, a maior parte (1,27 milhão) são funcionários 
das lojas, enquanto 86,1 mil atuam na operação dos 773 centros comerciais 
brasileiros. 

Perspectivas 
Para 2018, a entidade espera uma aceleração do crescimento, em linha 

com o quadro de melhora já visto ao longo deste ano. “Estamos otimistas para 
o ano que vem”, afirma o presidente da Alshop. A associação não possui 
estimativas, em termos de desempenho do faturamento e aberturas de lojas, 
mas afirma que a queda da Selic e a gradual retomada do mercado de trabalho 
devem gerar um estímulo para os investimentos e para a criação de novos 
negócios. “Quando a Selic cai para 7% há uma recuperação da renda e um 
estímulo para se investir em novos negócios, como a abertura de franquias”, 
explica Sahyoun. 

Um indicativo que aponta para uma recuperação mais consistente em 
2018, segundo Ildefonso, é o nível de ocupação dos últimos shoppings abertos. 
Segundo ele, os três últimos empreendimentos lançados no Brasil já abriram as 
portas com uma taxa de ocupação superior aos 80%. 

Em relação a novos empreendimentos, a estimativa da Alshop é que 
pelo menos mais 18 shoppings sejam abertos em 2018. Atualmente, 43 centros 
de compra estão em construção, mas a maior parte deve ficar para 2019 ou 
2020. “Com a melhora da economia as empresas que estão construindo 
tendem a acelerar as obras, da mesma forma que em 2016, com a crise 
econômica, elas tiraram o pé do acelerador”, diz. 

Maiores altas 
O crescimento das vendas dos lojistas de shopping foi puxado, 

principalmente, pelos setores de brinquedos e óculos, bijuterias e acessórios. O 
primeiro cresceu 10%, em termos nominais, enquanto o segundo avançou 
9,2%, também sem descontar a inflação. 

Os segmentos de artigos para pets (7,5%), eletrodomésticos (6%), e 
smartphones (6%), também tiveram contribuições importantes para o resultado 
do setor em 2017. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/ap%C3%B3s-dois-anos-de-queda-
n%C3%BAmero-de-lojas-e-vendas-crescem-em-shoppings-1.672916 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços - Bancos 

Saque acima de R$ 50 mil deve ser informado com 3 dias úteis de 
antecedência 

 

27 de Dezembro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A partir de hoje (27), o cliente bancário que precisar sacar na boca do 

caixa valor igual ou acima de R$ 50 mil deverá informar a operação com, no 
mínimo, três dias úteis de antecedência. Segundo a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), também será preciso fornecer dados adicionais sobre a 
transação, como os motivos do saque e a identificação dos beneficiários. 

De acordo com a entidade, a medida foi determinada pelo Banco Central 
(BC) para aumentar o controle sobre movimentações financeiras de alto valor 
em espécie. Até então, a comunicação prévia ao banco era exigida apenas 
com um dia útil de antecedência e para valor igual ou acima de R$ 100 mil. As 
exigências constam na Circular 3.839 do BC, publicada em 30 de junho, e que 
tinha prazo de 180 dias para entrada em vigor. 

O formulário para a comunicação prévia pode ser preenchido por meio 
eletrônico nos portais dos bancos ou nas agências bancárias. As informações 
fornecidas pelos clientes serão automaticamente encaminhadas ao Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Em 2017, segundo a Febraban, o 
sistema financeiro fez mais de 1 milhão de comunicações de operações em 
espécie. 

Para a entidade, as medidas contribuem para aprimorar as políticas 
oficiais de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e, ao mesmo tempo, 
darão mais segurança aos clientes na realização das operações. Entretanto, a 
Febraban orienta os clientes que deem preferência aos canais eletrônicos para 
transferências e outras transações. 

A mudança nas regras de saques em dinheiro faz parte das ações 
desenvolvidas na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro (Enccla). Segundo a Febraban, a instância foi criada em 2003 para 
articular a ação de entidades públicas e da sociedade civil na prevenção e 
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/saque-acima-de-r-50-
mil-deve-ser-informado-com-3-dias-uteis-de-antecedencia 
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Inflação das férias escolares pesa no bolso dos pais, diz FGV 

 
26 de Dezembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O início das férias escolares pode representar um gasto a mais para os 
pais, pois produtos típicos da temporada têm índices de reajuste de preços 
bem acima da inflação oficial. O alerta faz parte de pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), divulgada 
nesta terça-feira (26). 

De acordo com o levantamento, itens muito consumidos no período de 
férias e verão atingem elevação média 4 de,13% e ultrapassam a inflação do 
IPC-10/FGV no período de janeiro a dezembro, que foi de 3,24. Os serviços 
subiram, em média, 4,39%. O valor de excursões e tours, por exemplo, subiu 
5,97% no período. Cinemas subiram o preço médio dos ingressos em 6,97%, 
clubes de recreação elevaram as mensalidades em 8,29% e shows musicais 
tiveram elevação de pelo menos 11,75%. 

Por outro lado, o grupo de alimentos típicos da época apresentou 
inflação abaixo do IPC-10, atingindo 1,89%. Alguns itens, como bombons e 
chocolates, tiveram redução de 9,32%. Biscoitos sofreram baixa de 0,13%. Em 
compensação, artigos como bolos prontos subiram 6,20%; bebidas de soja, 
5,55%, e sorvetes e picolés, 4,58%. 

A íntegra do levantamento pode ser acessada na página do IBRE na 
internet. 
 
https://istoe.com.br/inflacao-das-ferias-escolares-pesa-no-bolso-dos-pais-diz-
fgv/ 
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6. Curtas 

Agências bancárias reabrem até quinta-feira para atendimento ao público 

 
26 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

As agências bancárias voltaram a funcionar normalmente a partir desta 
terça-feira (26) em todo o país, após o feriado de Natal. Na última semana do 
ano, o atendimento ao público vai até quinta (28) já que, na sexta-feira (29), as 
instituições financeiras estarão fechadas aos clientes, funcionando apenas para 
serviços internos, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

As contas de consumo, como as de água, luz, telefone e de TV a cabo, 
bem como os carnês cujos prazos de pagamento venceram durante o feriado 
podem ser pagas normalmente nas agências. No caso de boletos bancários, os 
clientes também podem fazer o agendamento em canais eletrônicos ou fazer 
pagamentos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA). Também é possível 
usar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e o banco por 
telefone. 

Em 2018, as agências reabrirão na terça-feira, dia 2 de janeiro. 
 

Voltar ao índice  
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7. Feiras 

 
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 
 
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 
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26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
05/03/2018 até 09/03/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 

 
05/03/2018 até 08/03/2018 – ABRIN 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
06/03/2018 até 11/03/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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