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1. Tributos 

Receita Federal alerta para o prazo de opção pelo Simples Nacional 

 
22 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce News 
 

As empresas excluídas do Simples Nacional podem pedir nova opção de 
adesão ao regime, no máximo, até 31/1/2018, sendo o mesmo prazo para a 
regularização de seus débitos tributários. 

A Receita Federal alerta que não haverá prorrogação do prazo de opção 
pelo Simples Nacional para empresas em atividade, que vence em 31/1/2018. 

As empresas que têm débitos no Simples Nacional e foram excluídas em 
1/1/2018 precisam regularizá-los, inclusive com opção pelo Parcelamento 
Convencional disponível no Portal do Simples Nacional. Ressalta-se que é 
necessário pagar a primeira parcela para que o parcelamento seja deferido e, 
para evitar futura exclusão do regime, manter os pagamentos em dia. 

A prorrogação não é possível em virtude de a competência janeiro/2018 
vencer em 20/2/2018, sendo que antes desse prazo as empresas têm que 
saber se estão ou não enquadradas nas regras que possibilitam serem 
optantes pelo Simples Nacional. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/receita-federal-alerta-para-o-
prazo-de-opcao-pelo-simples-nacional/ 
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Nova lei trabalhista introduz mudanças na declaração 

 
22 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce News  
 

Com a introdução de novas modalidades de contratação pela nova lei 
trabalhista (Lei 13.467/17), a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 
2017 terá novos campos que deverão ser preenchidos pelo empregador. Foram 
incluídos o trabalho por tempo parcial, teletrabalho, trabalho intermitente e 
desligamento por acordo entre empregador e trabalhador. 

A Rais  é a fonte de informação mais completa sobre empregadores e 
trabalhadores formais no Brasil. Nela constam dados como número de 
empresas, municípios de localização, ramo de atividade e quantidade de 
empregados. Também informa as características dos trabalhadores brasileiros, 
suas ocupações, salário e tipo de vínculo que mantêm. 

O empresário terá dois meses para entregar a declaração, de 23 de 
janeiro a 23 de março. O preenchimento e envio do formulário é obrigatório a 
todas as pessoas jurídicas com CNPJ ativo na Receita Federal em qualquer 
período do ano passado, com ou sem empregado, e a todos os 
estabelecimentos com Cadastro Específico do INSS (CEI) com funcionários. 
Os microempreendedores individuais (MEI) só precisarão fazer a declaração se 
tiverem empregado. Caso não tenham funcionário, a declaração é facultativa. 

Mesmo o estabelecimento inscrito no CNPJ sem empregados ou sem 
atividade no período está obrigado a entregar a Rais. Nesse caso, deverá fazer 
isso por meio da Rais Negativa, preenchendo os dados pertinentes à empresa. 

O ministro do Trabalho em exercício, Helton Yomura, afirma que a 
declaração da Rais é de extrema importância para sociedade, empresas e 
trabalhadores. ” O trabalhador que  não constar na Rais não conseguirá 
receber o Abono Salarial e o Seguro Desemprego, além de ser prejudicado na 
contagem de tempo para a aposentadoria e outros direitos trabalhistas. O 
governo, por sua vez, tem à disposição, com a Rais, informações completas e 
com qualidade sobre a atividade econômica do país e da situação de nossos 
trabalhadores, fundamentais para subsidiar as estratégias de políticas públicas 
e de emprego”, salienta o ministro. 

É importante que o empregador relacione na Rais de cada 
estabelecimento os vínculos laborais havidos ou em curso no ano-base, que 
abrangem empregados urbanos e rurais contratados por prazo indeterminado 
ou determinado; trabalhadores temporários, diretores sem vínculo 
empregatício, mas que tenham optado pelo recolhimento do FGTS. 

Os empregadores deverão informar também os valores de arrecadação 
de contribuições sindicais laborais e patronais, entre outras informações.      

Quem deve declarar – Conforme a portaria nº 31, publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) na quarta-feira (17/01), devem declarar a Rais de 2017 
os empregadores urbanos e rurais; filiais, agências, sucursais, representações 
ou quaisquer outras formas de entidades vinculada à pessoa jurídica 
domiciliada no exterior; autônomos ou profissionais liberais que tenham tido 
empregados no ano-base; órgãos e entidades da administração direta, 
autárquica e fundacional dos governos federal, estadual, do Distrito Federal e 
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municipal. Também estão obrigados os conselhos profissionais, criados por lei, 
com atribuições de fiscalização do exercício profissional, e entidades 
paraestatais. Além destas, condomínios e sociedades civis;  cartórios 
extrajudiciais e consórcios de empresas.  

Serviço 
Como declarar 
A declaração da Rais deverá ser feita somente via internet. Para fazer a 

declaração, é preciso utilizar o programa GDRAIS 2017, que será 
disponibilizado no site www.rais.gov.br.Todas as orientações sobre como fazer 
a declaração estarão no Manual da Rais 2017, que também estará disponível 
no site a partir de 23 de janeiro.  

Multa 
Quem que não entregar a declaração da Rais dentro do prazo 

estabelecido ou fornecer informações incorretas pagará multa prevista na Lei 
7.998/90. Os valores, que variam conforme o tempo de atraso e o número de 
funcionários, vão de R$ 425,64 a R$ 42.641,00 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/nova-lei-trabalhista-introduz-
mudancas-na-declaracao/ 
 

 
Voltar ao índice  

  

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/nova-lei-trabalhista-introduz-mudancas-na-declaracao/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/nova-lei-trabalhista-introduz-mudancas-na-declaracao/
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2. Serviços - Educação 

MEC adia para 29 de janeiro prazo de adesão de faculdades ao Novo Fies 

 
23 de Janeiro de 2018 

Fonte: ISTOÉ 
 

O Ministério da Educação (MEC) adiou para o próximo dia 29 de janeiro 
o prazo final para a adesão de Instituições de Ensino Superior (IES) ao novo 
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O prazo, que acabaria no último dia 
19, está formalizado em portaria do MEC publicada nesta terça-feira, 26, no 
Diário Oficial da União (DOU). 

“As mantenedoras de IES interessadas em participar do processo 
seletivo do Fies e do P-Fies (Programa de Financiamento Estudantil) referente 
ao primeiro semestre de 2018 deverão assinar termo de participação no 
período de 3 de janeiro de 2018 até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de 
janeiro de 2018, no qual constará a indicação das modalidades de oferta de 
vagas que desejam participar e a proposta de oferta de vagas”, diz a portaria. 

O ato também permite que o rol de agentes financeiros operadores de 
crédito no âmbito do Fies seja complementado, o que deve ocorrer no período 
de 30 de janeiro a 6 de fevereiro de 2018. 

Embora a oferta de vagas no novo Fies seja considerada de pouco 
impacto financeiro para as instituições privadas, o cronograma vem sendo 
acompanhado pelo setor. Os aditamentos do Fies antigo, ou seja, contratados 
antes das mudanças aprovadas no Congresso no ano passado, serão 
realizados após o encerramento do cronograma de adesão do Fies novo. As 
empresas não são obrigadas a aderir ao Fies novo para manter os contratos de 
alunos que estudam com financiamento no modelo antigo. 

Este ano, o Fies passou por uma mudança de regras e dividirá suas 
vagas em três modalidades. A primeira é um modelo mais parecido com o de 
anos anteriores: serão oferecidas 100 mil vagas, a juro real zero, a estudantes 
com renda familiar per capita mensal de até três salários mínimos. 

As modalidades dois e três destinam-se a estudantes com renda per 
capita mensal de até cinco salários mínimos. O funding no Fies 2 vem de 
fundos constitucionais. Para o Fies 3, existe ainda a possibilidade do uso de 
recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). 
 
https://www.istoedinheiro.com.br/mec-adia-para-29-de-janeiro-prazo-de-
adesao-de-faculdades-ao-novo-fies/ 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Turismo 

Turismo abre cadastro para obras de infraestrutura e eventos 

 
22 de Janeiro de 2018 

Fonte: Ministério do Turismo  
  
Gestores terão um mês para inscrever seus projetos. Objetivo é estruturar os 
destinos e atrair mais turistas, gerando emprego e renda através do setor 
 

Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual, 
Municipal ou Distrital que pleiteiam apoio financeiro do Ministério do Turismo 
para a realização de obras de infraestrutura turística e eventos já podem 
inscrever os projetos no Sistema de Convênios do Governo Federal para a 
análise técnica das propostas cadastradas. A página do Siconv ficará 
disponível até o dia 22 de fevereiro. 

“Este é o momento que os gestores têm para pleitear o apoio do MTur 
para estruturação dos municípios e realização de seus festejos. Esse trabalho 
em parceria é fundamental para desenvolver os destinos, para atrair mais 
turistas, gerar emprego e renda para o país”, afirmou o ministro do Turismo, 
Marx Beltrão. 

Os recursos para apoio a obras e eventos serão provenientes da 
programação orçamentária do Ministério do Turismo. Projetos com o mesmo 
objetivo apoiados por meio de emendas parlamentares, de caráter impositivo, 
não estão incluídos nessa etapa de inscrições. Os detalhes para a obtenção do 
apoio do MTur estão disponíveis na portaria nº 39/2017. Para acessar o passo 
a passo para preenchimento das propostas,clique aqui.  

 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA - Desde a criação do Ministério do 
Turismo, a Pasta já destinou mais de R$ 9 bilhões para obras de infraestrutura. 
Os projetos vão desde grandes obras, como construções de pontes e 
melhorias em rodovias, centros de convenções e de eventos, até intervenções 
em praças e outros atrativos, além da sinalização turística. 

EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO - Para inscrever o 
projeto, os órgãos públicos devem comprovar o caráter tradicional e de notório 
conhecimento popular e gratuito do evento. Serão considerados eventos de 
abrangência municipal, estadual ou regional, formalmente reconhecidos pelo 
órgão oficial de turismo do estado e que sejam realizados exclusivamente por 
órgão públicos há pelo menos três edições. O MTur apoia cachês de artistas e 
bandas musicais previamente cadastrados no ministério; a divulgação do 
evento em rádio, televisão, jornal e revista; e a locação de gerador, banheiro 
químico, tenda e palco. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-
e-servicos-scs-12 
 

Voltar ao índice  
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Programas de fidelidade receberam o dobro de reclamações em 2017 

 
20 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 
De adesão voluntária, programas asseguram benefícios aos adeptos por meio 
do acúmulo de pontos, milhagens e outras modalidades 
 

Dados da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (Senacon/MJ) mostram que as demandas do consumidor 
em relação a programas de fidelidade, como programas de milhagem e outras 
pontuações, quase dobraram em 2017. Foram 6.621 reclamações 
apresentadas à plataforma eletrônica Consumidor.gov.br em 2017, contra 
3.428 em 2016, crescimento de 93,14%. 

Informações disponíveis na plataforma indicam que o principal problema 
sobre o tema é “oferta não cumprida, serviço não fornecido, venda e 
publicidade enganosos”.  Já o segundo item mais reclamado pelo consumidor 
em relação ao assunto é a “não entrega, demora na entrega do produto” ou 
benefício.  

As principais dicas para quem busca participar de um programa de 
fidelidade são: ler atentamente as regras previstas no contrato; exigir que os 
benefícios estejam previstos por escrito no contrato; guardar as informações 
recebidas do patrocinador, como e-mails, folhetos ou correspondências do 
programa e estar atento às alterações das regras. Caso não consiga resolver o 
problema com a empresa, procure um órgão de defesa do consumidor ou 
registre uma reclamação na plataforma Consumidor.gov.br. 
 
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2018/01/programas-de-fidelidade-
receberam-o-dobro-de-reclamacoes-em-2017 
 

Voltar ao índice  
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5. Franquias 

Franquias aumentam vendas e lucro com aporte em inovação 

 
23 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Industria e Serviços  
 
Mais de 91% das empresas do setor investiram em novos produtos e serviços desde 
2014 até o ano passado, enquanto 86% introduziram novidades em softwares e 
equipamentos 
 

Do desenvolvimento de novos produtos e sistemas de gestão até o uso de 
tecnologias como realidade virtual e internet das coisas, a inovação está cada vez 
mais presente no dia a dia das franquias. O movimento é hoje um dos pilares do 
crescimento do franchising, contribuindo inclusive na melhoria da rentabilidade das 
marcas. 

O cenário fica evidente em estudo recente da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), que mostra que mais de 91% das franqueadoras investiram em 
novos produtos e serviços no período de 2014 a 2017. Além disso, outras 86% 
afirmam que introduziram inovações em termos de equipamentos e softwares e 90% 
na técnica de gestão. 

“A maioria das redes implantou alguma inovação significativa para o mercado 
nos últimos anos. Mesmo durante a crise, as franquias mostraram uma alta disposição 
para investir”, resume o assessor econômico da Confederação Nacional dos Serviços 
(CNS), Fernando Garcia Freitas. A entidade foi responsável, em parceria com a ABF, 
pelo levantamento “Inovação nas Franquias Brasileiras”, divulgado no início deste 
mês. 

Um exemplo que ilustra bem a disposição das empresas do setor para inovar é 
o da Odontoclinic, rede de clínicas odontológicas. Em 2016, a marca criou um centro 
de inovações dentro da companhia, para trabalhar no desenvolvimento de produtos, 
serviços e novas tecnologias para ajudar na gestão do negócio. 

De acordo com o CEO da companhia, Carlos Leão, a divisão já conta com 12 
funcionários dedicados exclusivamente à função, divididos em duas verticais. “Temos 
duas frentes na área, uma voltada para desenvolvimento e melhoria do nosso software 
de gestão e outra para a criação de novos produtos”, diz. 

A segunda vertente foi responsável, ainda em meados de 2016, pelo 
desenvolvimento de uma nova solução de ortodontia digital, que basicamente tornou 
mais rápido o processo de planejamento e posicionamento do aparelho de ortodontia. 

Leão diz que a nova ferramenta permitiu diminuir a duração do processo de 
quatro para apenas uma sessão, com uma redução de 25% do tempo médio do 
tratamento. “Escaneamos a boca do paciente com uma espécie de caneta e em oito 
minutos temos a imagem 3D. Em seguida, um software recebe a fotografia e 
desenvolve o processo que o cliente terá que seguir para chegar no resultado”, 
explica. 

A aposta tem rendido frutos. Só no ano passado, quatro mil tratamentos do tipo 
foram vendidos, contribuindo de forma decisiva para o aumento do faturamento – que 
cresceu 16%, na comparação com 2016. Os ganhos com a inovação não se deram 
apenas nas vendas da rede, mas também na rentabilidade. O novo produto, somado 
ao investimento na melhoria do sistema de gestão da empresa, contribuiu para um 
crescimento de mais de 5% na margem de lucro. 

O aumento da rentabilidade é justamente um dos principais resultados obtidos 
pelas redes de franquias com o investimento na inovação, segundo o estudo da ABF. 
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Mais de 43% dos entrevistados concordaram plenamente com a afirmação de que a 
inovação gerou um aumento da rentabilidade, enquanto outros 41,8% disseram 
concordar parcialmente. O investimento gerou ainda, para 79,4% das franquias, a 
ampliação da participação de mercado – um reflexo direto da alta no faturamento (veja 
no gráfico). 

Novas tecnologias 
Além da criação de novos produtos e da melhoria nos sistemas de gestão, as 

franquias têm investido também no uso de tecnologias inovadoras, como a realidade 
virtual (VR) e a internet das coisas. A iGUi, franquia de venda de piscinas, é um bom 
exemplo. Há cerca de dez meses a rede começou a trabalhar com óculos de realidade 
virtual no processo de venda, o que vem contribuindo no desempenho. 

“Fotografamos o ambiente da casa do cliente e trazemos as imagens para o 
escritório. Desenvolvemos digitalmente a piscina dentro daquele espaço para que o 
consumidor consiga enxergar, com os óculos de realidade virtual, como a piscina 
ficaria na casa dele”, explica o fundador da iGUi, Filipe Sisson. O empresário 
acrescenta que a rede fornece o serviço de forma gratuita e que a solução tem 
contribuído muito nas vendas. 

O investimento faz parte de um projeto maior da rede com foco na inovação em 
todos as áreas da companhia. A principal, no entanto, é a de desenvolvimento de 
novos produtos. Uma das novidades mais importantes lançadas recentemente, de 
acordo com Sisson, foi o Eletronic System – sistema que conecta o filtro da piscina ao 
celular dos consumidores. 

Na prática, a solução permiti que todas as funções da piscina (como filtragem, 
aquecimento e iluminação) sejam controladas por um aplicativo para smartphone. A 
funcionalidade seria um exemplo da chamada internet das coisas. “Além da piscina, o 
cliente pode automatizar mais cinco canais da casa, como o portão eletrônico ou o 
sistema de som ambiente”, completa o presidente da rede. 

No caso da iGUi Piscinas, o investimento em inovação garantiu a manutenção 
do faturamento durante a crise. “O que posso dizer é que esse investimento nos 
ajudou a sobreviver na recessão. De 2012 até hoje o faturamento ficou praticamente 
estável, o que considerámos saudável dentro do contexto.” 

A contribuição da inovação para o desempenho das empresas ocorreu em 
praticamente todo o setor, afirma o presidente da ABF, Altino Cristofoletti Júnior. 
Segundo o dirigente, não fosse a disposição das redes para investir em novidades, 
seja em produtos, softwares ou tecnologias, o setor teria sentindo muito mais os 
efeitos da crise. “Sem sombra de dúvidas, se não tivéssemos investido na revisão dos 
processos de gestão ou em novos formatos e produtos, os resultados seriam piores”, 
diz. 

A Calçados Bibi, rede de lojas de sapatos infantis, é outra prova da importância 
de inovar para a sustentação do negócio. A empresa criou um “ninho de inovação” 
dentro da empresa, para discutir com os funcionários, franqueados e fornecedores 
formas de trazer novidades nos produtos e no operacional. 

A iniciativa rendeu resultados expressivos, com o lançamento de quatro novas 
linhas de calçados nos últimos anos, e com aumento do faturamento e da margem de 
lucro. “Os lançamentos ajudaram a aumentar as vendas e as novas tecnologias 
contribuíram na redução de custos, aumentando a eficiência interna”, ressalta o 
presidente da Bibi, Marlin Kohlrausch. 

Em termos de faturamento, a rede cresceu 12% nas lojas, 20% nas 
exportações e 6% no resultado global do grupo em 2017. Já em relação ao lucro, o 
empresário afirma que houve melhora na última linha do balanço, em comparação 
com 2016 (decorrendo de um aumento das margens), mas que a empresa não abre o 
valor exato do avanço. 
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Dois lançamentos recentes, destacados pelo executivo, foram o modelo display 
e multiatividades. O primeiro conecta o tênis ao celular, permitindo que a criança digite 
uma frase que será exibida no sapato, enquanto o segundo serve para todas as 
atividades, desde ir a escola até a prática de esportes. Apesar da importância da 
inovação para suprir as necessidades do cliente, o presidente da Bibi faz um alerta 
que parece refletir a visão do setor: “São importantes, mas se não derem resultado 
para o negócio, não servem de nada.” 

 
http://www.dci.com.br/impresso/franquias-aumentam-vendas-e-lucro-com-
aporte-em-inova%C3%A7%C3%A3o-1.678523 
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6. Empreendedorismo 

Número de novas empresas cresce 13,6% em 2017 ante 2016, diz Boa 
Vista SCPC 

 
22 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
MEI representou 75,5%, microempresas participaram com 16,8% e as demais 
categorias corresponderam a 7,8% do total 
 

O número de novas empresas cresceu 13,6% no Brasil em 2017 na 
comparação com o ano anterior, de acordo com o levantamento da Boa Vista 
SCPC. Contudo, no quarto trimestre do ano passado, a quantidade de 
companhias criadas caiu 2,2% ante o terceiro trimestre. 

Na classificação por forma jurídica, o Microempreendedor Individual 
(MEI) continuou com papel de destaque em 2017 ante 2016, crescendo 19,1%, 
enquanto as Microempresas (Mes) tiveram expansão de 6,8%. Já os demais 
tipos de companhias registraram queda de 12,8% na mesma base de 
comparação. 

Em termos de composição, o MEI representou 75,5%, as microempresas 
participaram com 16,8% e as demais categorias corresponderam a 7,8% do 
total. 

Por setores, Serviços teve um leve aumento na participação em 2017, 
de 55,6% para 55,9%. O Comércio teve ganho de 1,3 ponto porcentual, para 
35,1%. Já o setor industrial perdeu espaço, passando de 9,9% para 7,9%. O 
segmento rural correspondeu a 1,2% do total no período. 

Quanto à divisão territorial, todas as regiões apresentaram alta de 2016 
para 2017. Centro-Oeste (18,6%) e Sul (17,1%) foram as que acumularam 
mais empresas novas no ano, seguidas pelo Norte do País (15,1%), Sudeste 
(12,8%) e Nordeste (10,2%). 

O levantamento foi realizado pela Boa Vista SCPC a partir das novas 
empresas registradas na Receita Federal, considerando todo o território 
nacional. 
 
http://www.dci.com.br/economia/n%C3%BAmero-de-novas-empresas-cresce-
13-6-em-2017-ante-2016-diz-boa-vista-scpc-1.678318 
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7. Curtas 

Inscrições para o Sisu começam nesta terça-feira 

 
23 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 
No site do MEC, candidatos podem consultar as vagas disponíveis, instituições 
e cursos participantes. As inscrições seguem até a sexta (26) 
 

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam 
nesta terça-feira (23) e seguem até a próxima sexta-feira (26) no site do 
Ministério da Educação (MEC). Ao todo, serão 239.601 vagas oferecidas em 
130 instituições, entre universidades e institutos federais e instituições 
estaduais. 

Podem se inscrever estudantes que participaram do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2017 que obtiveram nota na redação diferente de zero e 
que não sejam treineiros (participantes menores de 18 anos no primeiro dia de 
realização da prova). É necessário informar o número de inscrição do Enem 
2017 e a senha cadastrada. 

No site do MEC, o candidato também pode consultar as vagas 
disponíveis, pesquisando as instituições e os seus respectivos cursos 
participantes. 

Confira o cronograma completo do Sisu: 
23/1 a 26/1: período de inscrições (as notas de corte serão divulgadas 

nos dias 24, 25 e 26) 
29/1: resultado da chamada regular 
29/1 a 7/2: prazo para participar da lista de espera 
30/1 a 7/2: matrícula da chamada regular 
9/2: convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a 

partir desta data. 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
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 
 
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 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  15 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

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 
 
06/03/2018 até 08/03/2018 – FIMEC 2018 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Nova Hamburgo – RS 
 
06/03/2018 até 09/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó - SC  
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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