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1. MDIC 

MDIC lança Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2018 

 
05 de Janeiro de 2018 

Fonte: MDIC 
 

O documento, disponível em versão online e impressa, oferece aos 
empreendedores brasileiros e estrangeiros o cronograma dos principais 
eventos que ocorrerão no país este ano 
 

A Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) lançou, nesta sexta-feira (05), o 
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2018. O documento traz, para 
empreendedores brasileiros e estrangeiros, informações sobre os principais 
eventos empresariais que serão realizados no Brasil este ano. 

No Calendário, as feiras e exposições são organizadas pelo mês de sua 
realização. Há informações a respeito dos produtos e serviços apresentados 
pelos expositores e o contato da promotora responsável pela organização do 
evento. 

Além disso, o leitor poderá localizar as principais feiras por estado ou por 
setor econômico abrangido pelo evento, tais como "agronegócio", "alimentos e 
bebidas", “turismo” e "engenharia e arquitetura".  

Versão impressa ou online 
O Calendário, editado somente em português este ano, será distribuído 

gratuitamente em todo o país, para promotoras de eventos, empresas, 
prefeituras, câmaras de comércio, entidades representativas do setor privado, 
órgãos públicos, centros de convenções, Consulados, Embaixadas e a pessoas 
físicas e jurídicas que tenham interesse em receber o exemplar.   

É possível solicitar a versão impressa do Calendário neste endereço. O 
Calendário também está disponível em edição online, para consulta e 
download gratuitos, por meio do Sistema de Exposições e Feiras. No site 
Expofeiras, o empreendedor poderá pesquisar os eventos cadastrados no 
Calendário por meio de filtros de busca, como “data”, “nome do evento”, “setor” 
e “local de realização”. Também é possível obter o contato dos promotores das 
feiras e exposições. 

Calendário 
Editado anualmente desde 1969, o Calendário é uma publicação oficial 

do Governo Federal para divulgar eventos de vários setores da economia e 
estimular o ambiente de negócios no Brasil. Para o MDIC, as exposições, feiras 
empresariais e demais eventos de negócios são vitrines para os produtos e os 
serviços produzidos ou comercializados no País. 

“Ao dar visibilidade a produtores, fornecedores, representantes e 
distribuidores e aos eventos de negócios realizados no País, o Calendário 
proporciona a formação de redes de relacionamentos entre empresas e 
estimulam o intercâmbio comercial permanente, inclusive, o comércio exterior”, 
afirma o secretário de Comércio e Serviços do MDIC, Marcelo Maia. Além 
disso, o documento possibilita o contato direto entre empresas e clientes, 
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difundindo tendências e antecipando novidades que serão ofertadas por 
diferentes setores da economia. 

O Calendário é publicado em parceria com o Departamento de 
Promoção Comercial e Investimentos do Ministério das Relações Exteriores. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3010 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Receita abre consultas a lote residual do Imposto de Renda 

 
08 de Janeiro de 2018 

Fonte: G1 
 
No total, 165.898 contribuintes receberão R$ 310 milhões em restituições referentes 
aos exercícios de 2008 a 2017. 
 

A Secretaria da Receita Federal abriu nesta segunda-feira (8) as consultas a 
um lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, 
referentes aos exercícios de 2008 a 2017. 

Os lotes residuais referem-se a contribuintes que caíram na malha fina, mas 
que posteriormente acertaram suas contas com o leão. 

Estão incluídos nesse lote de restituição do IR 165.898 contribuintes, que 
receberão, em 15 de janeiro, R$ 310 milhões em restituições, informou o Fisco. A 
maior parte (R$ 209,5 milhões), referem-se a restituições do IR 2017, que serão 
depositadas para 115.102 contribuintes. 

Do total, R$ 86,21 milhões serão pagos a 24.474 contribuintes idosos e 2.491 
contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. 

Consultas 
As consultas podem ser feita pelo site da Receita Federal, aqui. 
A Receita lembra que há ainda o aplicativo para tablets e smartphones que 

facilita consultas às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF, diretamente 
nas bases de dados da Receita Federal. 

Malha fina 
No fim do ano passado, a Receita Federal informou que 747 mil declarações 

estavam retidas na malha fina do IR de 2017 devido a inconsistências nas informações 
prestadas. 

Nos últimos anos, a omissão de rendimentos foi o principal motivo para cair na 
malha fina, seguido por inconsistências na declaração de despesas médicas. 

Para saber se está na malha fina, os contribuintes podem acessar o "extrato" 
do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual 
de Atendimento). 

Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso gerado 
na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por autoridade 
habilitada. Veja aqui o passo a passo do extrato do IR 

Após verificar quais inconsistências foram encontradas pela Receita Federal na 
declaração do Imposto de Renda, o contribuinte pode enviar uma declaração 
retificadora. 

Quando a situação for resolvida, o contribuinte sai da malha fina e, caso tenha 
direito, a restituição será incluída nos lotes residuais do Imposto de Renda. 

 
https://g1.globo.com/economia/noticia/receita-abre-nesta-segunda-feira-
consultas-a-lote-residual-do-imposto-de-renda.ghtml 
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Adesão ao eSocial para empresa que fatura mais de R$ 78 milhões começa 
2ªfeira 

 
06 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Começa na segunda-feira (8) a primeira etapa de implantação do Sistema de 

Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 
Empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões serão as primeiras a ter 
que sincronizar os dados contábeis de seus trabalhadores no programa. 

Segundo o Comitê Gestor do eSocial, esse grupo representa mais de 13 mil 
empresas e cerca de 15 milhões de trabalhadores, aproximadamente um terço do total 
de trabalhadores do país. 

O cronograma prevê a implantação em cinco fases para todas as empresas 
privadas do país, incluindo micros e pequenas empresas e MEIs 
(Microempreendedores Individuais) que possuam empregados. 

Para elas, a utilização obrigatória do eSocial está prevista para 16 de julho. Já 
para os órgãos públicos, o sistema torna-se obrigatório a partir de 14 de janeiro de 
2019. 

Penalidades e multas 
Depois de totalmente implementado, o eSocial reunirá informações de mais de 

18 milhões de empregadores e 44 milhões de trabalhadores do setor público e privado 
do país. 

As empresas que descumprirem o envio de informações por meio do eSocial 
estarão sujeitos a penalidades e multas. 

O eSocial é um sistema de registro de informações criado para desburocratizar 
e facilitar a administração de informações relativas aos trabalhadores, para que as 
empresas possam realizar o cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias de forma unificada e organizada. Por meio dele, pretende-se reduzir 
custos, processos e tempo gastos hoje pelas empresas com essas ações. 

Quando totalmente implementado, o eSocial representará a substituição de 15 
prestações de informações ao governo como GFIP (Guia de Recolhimento de FGTS e 
de Informações à Previdência Social), RAIS (Relação Anual de Informações Sociais, 
Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e DIRF (Declaração do 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) – por apenas uma. 

Fases de implementação 
De acordo com o cronograma, na primeira fase as empresas e órgãos deverão 

incluir no sistema suas próprias informações, ou seja, cadastros do empregador e 
tabelas. 

Os dados sobre os trabalhadores e seus vínculos trabalhistas, como admissões 
e desligamentos, passam a ser solicitados na segunda fase. 

Na terceira fase, passará a ser obrigatório o envio das folhas de pagamento, e, 
na quarta fase, a Guia de Informações à Previdência Social será substituída pelo novo 
sistema. Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e saúde do 
trabalhador. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/adesao-ao-esocial-
para-empresa-que-fatura-mais-de-r-78-milhoes-comeca 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Drogarias dão novo passo na venda virtual 

 
08 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
A omnicanalidade, caminho já trilhado em outros ramos do varejo, começa 
agora a aparecer como estratégia das grandes redes para garantir maior 
fidelização dos clientes 
 

Após consolidar a operação de venda virtual, que em alguns casos já 
representa 30% do faturamento, grandes redes de farmácias começam a 
investir na integração dos canais e na personalização da experiência on-line. 
Empresas como Onofre e Pague Menos estudam também iniciar a parceria 
com marketplaces. 

As varejistas já atuam há anos no e-commerce, que representa uma 
fatia considerável das vendas, segundo o presidente da E-bit, empresa 
especializada no setor, Pedro Guasti. Agora, o próximo passo das companhias 
será integrar os canais físico e on-line e investir na personalização da 
experiência de navegação – passo que outros ramos, como o de 
eletroeletrônicos, já deram. “A omnicanalidade ainda não é uma realidade nas 
farmácias. Outros setores, como o de eletrodomésticos, estão bem mais 
avançados nesse ponto”, afirma. 

A Onofre, uma das maiores redes do País, está fazendo um movimento 
justamente nesse sentido. A empresa deve finalizar este mês a implementação 
de uma nova plataforma de e-commerce, da Oracle, que vai permitir, dentre 
outras melhorias, uma integração mais completa entre os canais físico e virtual. 
“Depois que a plataforma entrar no ar, vamos disponibilizar a possibilidade de 
comprar no comércio eletrônico e retirar na loja”, afirma o diretor de marketing 
e e-commerce da Onofre, Eduardo Magione. 

Nos últimos meses, a farmácia já iniciou um primeiro projeto 
omnichannel. Com a solução, caso o consumidor vá a uma loja física e não 
encontre algum produto, a empresa entrega na loja no mesmo dia, em algumas 
horas. Segundo Magione, a adesão foi tão grande, que o programa já 
representa o faturamento de uma loja inteira da Onofre. 

Com a implementação da nova plataforma, a drogaria melhorará 
também a experiência de navegação do consumidor, com a personalização do 
mix de produtos, de acordo com o perfil de compra de cada usuário. “Temos 
uma ferramenta de inteligência artificial e machine learning por trás, que 
recomenda categorias e personaliza a experiência de cada consumidor. 
Conforme ele entrar em categorias a solução vai traçando um perfil e vai dar 
uma experiência diferenciada para cada cliente”, diz. 

Terceira maior rede de farmácias do Brasil, a Pague Menos também vai 
começar este ano a oferecer a possibilidade de comprar no e-commerce e 
retirar na loja física. Assim como a concorrente, a varejista deve finalizar no 
início deste ano a migração do comércio eletrônico para uma nova plataforma, 
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da VTEX, que vai permitir a maior integração dos canais e a personalização 
das vendas. “A possibilidade de fazer a compra no e-commerce e retirar no 
ponto físico vai passar a acontecer já este ano. É uma tendência e acreditamos 
que vai ter um apelo grande para o consumidor”, diz o CFO da Pague Menos, 
Luiz Novaes. 

Na parte da personalização, o executivo explica que a empresa quer 
replicar no comércio eletrônico o que já é feito nas lojas físicas. De acordo com 
ele, quando o consumidor apresenta o CPF em uma compra nas lojas ele 
recebe ofertas personalizadas segundo seu perfil de compra. A ideia é que 
ainda no início deste ano, o e-commerce comece a oferecer uma experiência 
semelhante. 

Em relação a parceria com marketplaces (shoppings virtuais), as duas 
redes afirmam que ainda não atuam dessa forma, mas que estão estudando 
começar a operar em algumas das plataformas. A Onofre, por exemplo, já 
iniciou conversas com o Mercado Livre, com o Magazine Luiza e com um novo 
marketplace chamado Rapiddo. “Estamos avaliando, mas ainda não tomamos 
nenhuma decisão. Nossa visão é que o marketplace é um modelo interessante, 
mas que tem que ser estratégico para a empresa”, pontua Magione. Já a 
Pague Menos afirma que deve começar a estudar a possibilidade neste ano, 
mas que por enquanto não começou a negociar com as plataformas. 

Ainda que ambas estejam traçando caminhos semelhantes, as vendas 
virtuais têm pesos distintos em cada uma das empresas. Enquanto na Onofre, 
o e-commerce já representa mais de 30% do faturamento total, na Pague 
Menos as vendas pelo canal virtual ainda não ultrapassaram o 1% do volume 
total de vendas. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/drogarias-d%C3%A3o-novo-passo-na-venda-
virtual-1.674929 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Pontualidade dos aeroportos na Operação Fim de Ano chega a 93% 

 
05 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 

Na alta temporada, os 15 terminais que participam da operação devem 
movimentar 35,58 milhões de passageiros 
 

A terceira semana da Operação Fim de Ano registrou 93% de 
pontualidade nos 15 principais aeroportos brasileiros. Iniciada em 15 de 
dezembro, a operação vai até o dia 19 de fevereiro. 

O desempenho nestas três semanas de operação está dentro da meta 
operacional prevista pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias 
(Conaero), que é de 85%. 

Os 15 aeroportos envolvidos na operação são: Guarulhos, Congonhas e 
Viracopos (SP); Galeão e Santos Dumont (RJ); Brasília (DF); Confins (MG); 
Porto Alegre (RS); Recife (PE); Salvador (BA); Curitiba (PR); Manaus (AM); 
Fortaleza (CE); São Gonçalo do Amarante (RN); e Cuiabá (MT). 

Para todo o período de alta temporada, haverá reforço nos serviços e 
atendimento aeroportuário para atender à demanda. A expectativa é que na 
alta temporada os terminais movimentem 35,58 milhões de passageiros, 12% 
superior à alta temporada de 2016/2017. Ao todo 11,8 mil profissionais estarão 
envolvidos no esquema especial dos 15 terminais. Além disso, os órgãos 
públicos alocarão 1.705 servidores nas funções de alfândega, fiscalização e 
barreiras sanitárias nos aeroportos. 

Melhora 
Os serviços prestados por esses 15 terminais, que concentram 80% da 

movimentação de passageiros no País, obtiveram nota 4,31 no índice médio de 
satisfação do passageiro (em uma escala de 1 a 5 – em que 1 é “muito ruim” e 
5 representa “muito bom”), de acordo com pesquisa realizada pela Secretaria 
de Aviação Civil do Ministério dos Transportes. 

A operação Alta Temporada desta virada de ano já apresenta melhorias 
se comparada ao ano passado. Na virada do ano de 2016, o índice de 
pontualidade medido na terceira semana de operação (dos dias 29 de 
dezembro de 2016 a 4 de janeiro de 2017) foi de 90% e a satisfação média 
teve nota 4,23. 
 
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2018/01/pontualidade-dos-aeroportos-na-
operacao-fim-de-ano-chega-a-93 

 
Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Percentual de famílias endividadas sobe de 59% para 62,2% em 2017 

 
05 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense 
 
As famílias inadimplentes, isto é, com dívidas ou contas em atraso, ficaram em 
25,7% em dezembro, acima dos 24% de dezembro de 2016 

 
O percentual de famílias brasileiras com dívidas fechou 2017 em 62,2%, 

acima dos 59% de 2016. Os dados, registrados em dezembro, são da Pesquisa 
de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e 
divulgada nesta sexta-feira (5/1) no Rio de Janeiro. 

As famílias inadimplentes, isto é, com dívidas ou contas em atraso, 
ficaram em 25,7% em dezembro, acima dos 24% de dezembro de 2016. Já o 
percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar as suas 
contas ou dívidas em atraso ficou em 9,7%, acima dos 9,1% de dezembro de 
2016. 

A proporção de famílias que disseram estar muito endividadas ficou em 
14,6%, mesmo resultado de dezembro de 2016. O tempo médio de atraso para 
o pagamento de dívidas foi de 64,3 dias em dezembro de 2017, superior aos 
63,8 dias do mesmo período do ano anterior. 

Para 76,7% das famílias que possuem dívidas, o cartão de crédito 
permanece como a principal forma de endividamento, seguido de carnês 
(17,5%) e financiamento de carro (10,9%). 

Comparação com novembro 
O percentual de famílias endividadas em dezembro (62,2%) manteve-se 

estável em relação a novembro, depois de cinco altas mensais consecutivas. 
Os inadimplentes passaram de 25,8% em novembro para 25,7% em 

dezembro. Já as famílias sem condições de pagar as dívidas em atraso caíram 
de 10,1% em novembro para 9,7% em dezembro. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/05/internas
_economia,651543/percentual-de-familias-endividadas-sobe-de-59-para-62-2-
em-2017.shtml 
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Pesquisa aponta que população do interior é a mais satisfeita com a vida 

 
05 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice de Satisfação com a Vida, da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), constatou que a população mais satisfeita com a vida reside 
nos municípios do interior do país. Foi lá onde se atingiu maior pontuação, 66,9 
pontos, de uma escala de 0 a 100. Os menos satisfeitos são os que vivem nas 
periferias, 62 pontos. A pontuação obtida por residentes nas capitais ficou em 
64,7 pontos. 

Também é no interior onde se tem menos medo de perder o emprego, 
segundo o Índice de Medo do Desemprego. Lá o índice registrado ficou em 
64,5 pontos, enquanto nas capitais e periferias esse índice ficou em 67,5 
pontos. 

O brasileiro estava com menos medo de perder o emprego em 
dezembro do que em setembro de 2017. No entanto, segundo o Índice de 
Medo do Desemprego e o Índice de Satisfação com a Vida, divulgados nesta 
sexta-feira (5) pela CNI, o brasileiro está mais preocupado com essa 
possibilidade, se comparado a dezembro de 2016. 

De acordo com o levantamento, o índice relativo a medo de desemprego 
estava em 65,7 pontos em dezembro de 2017. O valor representa uma queda 
de 2 pontos em relação a setembro do mesmo ano. Na comparação com 
dezembro de 2016, no entanto, o índice representa uma alta de 0,9 ponto – o 
que significa que o medo do desemprego aumentou. 

De acordo com a CNI, o valor está “muito acima da média histórica”, que 
é de 48,8 pontos, e que a alta de 0,9 ponto indica “persistência da insegurança 
em relação à recuperação do mercado de trabalho". A economista da CNI 
Maria Carolina Marques justifica essa alta explicando que o emprego reage “de 
forma defasada” à recuperação da economia, e que as empresas contratam 
somente quando têm segurança de que o crescimento será sustentado. 

"A população percebe essa demora na reação do mercado de trabalho e 
o medo do desemprego continua elevado. À medida que o crescimento 
econômico se mostrar sustentado, o resultado no emprego deve aparecer com 
maior intensidade e o medo do desemprego deve ceder", disse a economista. 

A pesquisa da CNI apontou também que a satisfação do brasileiro com a 
vida diminuiu entre setembro e dezembro do ano passado, atingindo 65,6 
pontos em dezembro. O valor é 0,4 ponto menor do que o registrado em 
setembro e 1,2 ponto abaixo do registrado em dezembro de 2016. O Índice de 
Satisfação com a Vida é também inferior à média histórica, de 69,9 pontos. 

O levantamento da CNI, realizado a cada três meses, foi feito entre 7 e 
10 de dezembro de 2017, com 2 mil pessoas, em 127 municípios. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/pesquisa-aponta-que-
populacao-do-interior-esta-mais-satisfeita-com-vida 
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6. Comércio Eletrônico 

Compras facilitadas no e-commerce dobraram no último Natal, aponta 
pesquisa 

 
05 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce News 
 

A busca pela melhoria da experiência de compra no e-commerce tem 
trazido diferentes recursos facilitadores para os consumidores, que ganham 
alternativas cada vez mais ágeis e simplificadas para a realização de uma 
compra pela Internet. Uma delas é o pagamento por um clique, que se 
consolidou no último ano e alcançou um crescimento de 113% nas vendas do 
Natal, entre 1º e 20 de dezembro. Os números são da MundiPagg, empresa 
responsável por 40% das transações do comércio eletrônico nacional. 

Outro item facilitador é o serviço de frete expresso que vem ganhando 
destaque no mercado, prometendo a entrega em prazos mais curtos – que 
podem variar entre o mesmo dia útil até 72 horas, dependendo da modalidade 
escolhida e região do comprador. Provavelmente por conta desse recurso, as 
compras realizadas de última hora aumentaram. No dia 20 de dezembro, por 
exemplo, o crescimento foi de 35% em relação ao ano passado. “Os e-
commerces procuram inovar continuamente para se destacarem entre a 
concorrência, criando tendências que acabam indo ao encontro do 
comportamento do usuário, que preza cada vez mais pela agilidade”, afirma 
João Barcellos, CEO da MundiPagg. 

Ainda segundo a empresa, o total de pedidos processados entre 1º e 25 
de dezembro foi de mais de 7 milhões, número que representa um crescimento 
de 30% em relação ao mesmo período de 2016, com tíquete médio de R$ 181. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/compras-facilitadas-
no-e-commerce-dobraram-no-ultimo-natal-aponta-pesquisa/ 
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7. Curtas 

Defesa do consumidor garante direitos de mais de 20 milhões de 
brasileiros 

 
05 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 

As ferramentas digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
garantiram atendimento, sem burocracia, para mais de 20 milhões de 
consumidores que enfrentaram problemas ou dificuldades na compra de algum 
produto ou serviço. Divulgado pela pasta nesta sexta-feira (5), o balanço leva 
em conta o desempenho do Sistema Nacional de Informações de Defesa do 
Consumidor (Sindec) e da plataforma eletrônica consumidor.gov.br desde sua 
criação. 

Essas ferramentas têm se mostrado úteis para o consumidor. O prazo 
médio para a solução de demandas é de pouco mais de seis dias. Diante 
dessa velocidade, o índice de solução chegou a 81% desde que essas 
plataformas entraram em operação – isso quer dizer eu oito em cada dez 
demandas são solucionadas. 

O Ministério da Justiça explica que Sindec é formado por 486 Procons 
espalhados por todas as unidades da federação. Apenas postos de 
atendimento chegaram a 733 no ano passado. Essas ferramentas e todo esse 
sistema ainda permitiram criar um banco de dados com informações, queixas e 
comportamento de fornecedores, dados que são importantes na formulação de 
políticas públicas. 
 

Voltar ao índice  
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8. 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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