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1. MDIC 

Brasil estreita cooperação com países de língua portuguesa 

 
13 de Março de 2018 

Fonte: MDIC 
 

Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Jorge, 
presidiu a 3ª Reunião de Ministros de Comércio da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) 
 

Os ministros de Comércio e representantes das nações que integram a 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) finalizaram nesta terça-
feira (13), em Brasília, a terceira reunião do grupo com o compromisso de 
reforçar a cooperação entre os países, por meio de iniciativas para promoção 
do desenvolvimento econômico e social de cada um deles. 

Da parte do Brasil, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 
Marcos Jorge, ressaltou a importância do encontro por ser “um ambiente 
propício ao desenvolvimento econômico, industrial e social, bem como à 
inovação e ao empreendedorismo da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa”. 

Marcos Jorge também apontou o potencial econômico do grupo. “No ano 
passado, o PIB total dos países-membros foi de US$ 2,4 trilhões de dólares. A 
corrente de comércio entre Brasil e CPLP somou, aproximadamente, US$ 3,5 
bilhões de dólares. Isso significa um aumento de mais de 60% em relação ao 
ano anterior. Nosso crescimento mútuo nos levará a atingir patamares cada 
vez maiores”, disse. 

Na lista de assuntos discutidos pelos ministros, receberam destaque os 
esforços para fortalecer os fluxos de comércio e de investimento e as Zonas de 
Processamento de Exportação (ZPEs), bem como os regimes semelhantes a 
elas, desenvolvidos pelos demais países da CPLP. Marcos Jorge detalhou que 
também ficou acertada a soma de esforços na construção de um website para 
a divulgação das ZPEs dos países membros da Comunidade. 

Ainda neste ano, também no Brasil, durante o segundo semestre, será 
realizado o 3º Seminário Internacional de Indicações Geográficas e Marcas 
Coletivas, voltado aos países membros da CPLP. E, desde já, os ministros de 
Comércio reforçaram o apoio ao intercâmbio de informações sobre o assunto 
do próximo seminário. 

Além de Marcos Jorge, participaram da reunião o ministro da Indústria, 
Comércio e Energia de Cabo Verde, Alexandre Monteiro; o ministro do 
Comércio e Promoção de Pequenas e Médias Empresas da Guiné Equatorial, 
pastor Micha Ondo Bile; o embaixador de Moçambique, Manuel Tomás Lubice; 
o secretário adjunto do Comércio de Portugal, Paulo Ferreira; e o encarregado 
de Negócios da Embaixada de Timor Leste, Miguel Jacob Vila Nova da Silva; e 
a diretora-geral da CPLP, Georgina de Mello. 

Parceria com ABDI 
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A reunião foi realizada na sede da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial, supervisionada MDIC. O presidente da ABDI, Guto 
Ferreira, participou do encontro e reuniu-se com a diretora-geral da CPLP, 
Georgina de Mello. Como resultado desse encontro, a convite da CPLP, 
representantes da Agência visitarão em breve empresas atendidas pelo 
programa de Indústria 4.0 de Portugal, concentradas, principalmente na Região 
Norte do país. 

Em contrapartida, o presidente da ABDI sugeriu a criação de um Portal 
de Boas Práticas para estimular o intercâmbio permanente entre os países do 
Bloco. Ideia que foi elogiado pela diretora-geral da CPLP. 

CPLP 
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é formada 

pelos seguintes países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, 
Moçambique, Portugal e Timor Leste. O Brasil tem a presidência para o 
tempore da instituição desde novembro de 2016. 

Constituída no ano de 1996, a CPLP tem como base o compromisso 
assumido pelos Chefes de Estado e de Governo de reforçar os laços de 
solidariedade e de cooperação que os unem, conjugando iniciativas para a 
promoção do desenvolvimento econômico e social dos seus povos. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3131 
 

Voltar ao índice  
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2. Crédito e Financiamento 

Inadimplência cresce e atinge 61,7 milhões de brasileiros, diz SPC 

 
13 de Março de 2018 

Fonte: Novarejo 
 
Número de fevereiro mostra mais pessoas com o nome sujo na comparação 
com janeiro. Inadimplência também teve alta em relação ao mesmo mês de 
2017 
 

O número de brasileiros endividados cresceu, segundo o SPC Brasil 
(Serviço de Proteção ao Crédito) e a CNDL (Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas). A estimativa é que 61,7 milhões de pessoas tenham 
alguma conta em atraso e estão com restrições no CPF para contratar crédito 
ou fazer compras parceladas. 

O número de negativados representa uma parcela de 40,5% da 
população adulta. O número de inadimplentes cresceu 2,71% em fevereiro, 
quando comparado ao mesmo mês de 2017. Já na comparação com janeiro 
deste ano, a alta é de 0,55% 

População jovem é a menos endividada 
Os números mostram que a taxa de inadimplência é menor entre os 

mais jovens. Apenas 20% da população entre 18 e 24 anos está com o nome 
negativado. Logo em seguida vêm as pessoas de 65 a 84 anos, 31% estão 
inadimplentes. 

A população com idade entre 30 e 39 anos apresenta o maior índice de 
inadimplência. A maioria das pessoas nesta faixa etária, 51%, tem o nome 
registrado no cadastro de devedores. A segunda maior proporção, 49%, diz 
respeito às pessoas de 40 a 49 anos. A estimativa por faixa etária ainda mostra 
que 46% dos jovens de 25 a 29 anos possuem alguma dívida. 

Sudeste tem o maior número de inadimplentes 
Os dados por região mostram que o Sudeste é líder em número de 

devedores. São 26,7 milhões de pessoas com dívidas, ou 40% da população 
dos quatro Estados. Em segundo lugar aparece o Nordeste, que concentra 
16,5 milhões de endividados. O número representa 41% dos nordestinos. 

Apesar do Sudeste deter o maior número de pessoas com o nome 
negativado, o Norte apresenta a maior proporção no indicador. Cerca de 46% 
da população (5,5 milhões) dos Estados da região está inadimplente. O Sul tem 
o menor índice de pessoas endividadas. São 8,1 milhões de devedores, 
número que representa 36% da população. O Centro-Oeste tem um total de 4,9 
milhões de inadimplentes, ou 42% da população da região. 

A pesquisa do SPC Brasil em parceria com a CNDL abrange as 27 
capitais brasileiras, bem como o interior dos Estados. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/03/13/inadimplencia-atinge-617-milhoes/ 

 
Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Mercado óptico perde quase 50% de arrecadação com o comércio ilegal 
de produtos piratas 

 
13 de Março de 2018 

Fonte: Falando de Varejo 
 

Os óculos têm se tornado um acessório de moda indispensável para os 
brasileiros que adoram variar o look com armações diferenciadas. E, para 
manter o estilo em dia, muitos optam em adquirir armações e lentes falsificadas 
em camelôs, e acabam deixando a saúde de lado. Tanto que, segundo a 
ABIÓPTICA, a associação que representa as empresas do mercado nacional, 
estima-se que, apenas em 2016, cerca de R$ 9 bilhões de reais, de um total de 
R$ 19,6 bilhões, foram provenientes desses produtos ilegais. 

“Muitas vezes, por economia, o consumidor compra óculos em lugares 
sem procedência para pagar mais barato e ter o acessório para, supostamente, 
voltar a enxergar melhor e ficar na moda. Com isso, ele não tem noção do 
perigo que está provocando à saúde dos olhos”, afirma Arione Diniz, presidente 
e fundador das Óticas Diniz – maior rede de varejo óptico do País. 

Outro agravante da falsificação é que traz maiores prejuízos à 
sociedade. “Quem lida com esses itens também contribui para a sonegação de 
impostos, já que quase a metade do faturamento do segmento óptico vem da 
pirataria. E isso atrapalha o crescimento do mercado, além de favorecer o 
desenvolvimento de doenças oculares que podem levar a perda da visão, pois 
a armação e as lentes do comércio popular ilegal não têm a mesma 
procedência e garantia que as óticas oferecem”, explica o executivo. 

Em tempos de crise, a preferência por óculos pirateados tende a 
aumentar entre os brasileiros. Nos últimos dez anos, os órgãos fiscalizadores 
apreenderam mais de 80 milhões de unidades de produtos ópticos falsificados, 
de acordo com a ABIÓPTICA. “É fácil entender o motivo. Com pouco dinheiro 
no bolso, o consumidor abre mão da qualidade para ter o seu acessório, ainda 
que falsificado, mas se esquece que o material destes itens é frágil, pode 
descascar e quebrar. Ou seja, as perdas são enormes para todos, 
principalmente para quem utiliza o objeto”, analisa Diniz. 

 
http://www.falandodevarejo.com/2018/03/mercado-optico-pirataria.html 
 

Voltar ao índice 
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Indicador aponta pessimismo do consumidor brasileiro com a economia 

 
13 de Março de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
O consumidor brasileiro ainda está pessimista com a economia, segundo 

o Indicador de Confiança do Consumidor, divulgado hoje (13) pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional dos Dirigentes 
Lojistas (CNDL). O indicador somou 42,8 pontos em fevereiro, valor acima do 
observado em igual período do ano passado (41,4 pontos), mas ainda abaixo 
dos 50 pontos, o que indica pessimismo. Entre 50 e 100 pontos o indicador 
passa a indicar otimismo com a economia. 

O índice tem dois componentes: o indicador de condições atuais, que 
mostra o cenário atual da economia e que alcançou 32,4 pontos em fevereiro; e 
o de expectativas que avalia o que os consumidores esperam para os próximos 
meses e que somou 53,2 pontos. 

Segundo os dados, 74% dos brasileiros avaliam a situação atual 
econômica como ruim, enquanto apenas 4% a consideram ótima ou boa. Entre 
os que fazem uma avaliação negativa da economia, a maior parte cita o 
desemprego como principal razão para isso (64%), seguido pelos preços altos 
(60%) e as elevadas taxas de juros (38%). “A consolidação da volta da 
confiança é uma condição necessária para a retomada do consumo das 
famílias e dos investimentos entre os empresários, mas isso dependerá, 
fundamentalmente, do aumento de vagas de emprego e ganhos reais de renda, 
depois de um longo período de queda”, disse o presidente da CNDL, José 
Cesar da Costa. 

Entre os 39% dos entrevistados que estão pessimistas com o futuro da 
economia, 66% apontam a corrupção como um dos principais fatores que 
atrapalham o desempenho do país, seguido pelo desemprego (mencionado por 
46%) e a inflação fora do controle (32%). Já entre os 22% de otimistas, mais da 
metade (51%) não sabem justificar suas razões, enquanto 24% atribuem isso 
ao fato de que as pessoas estão consumindo mais e 22% apontam que o 
desemprego está caindo. 

Dos 801 consumidores entrevistados, 48% apontaram que o custo de 
vida é o que mais tem pesado na vida financeira familiar, enquanto 21% 
citaram o desemprego. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/indicador-aponta-
pessimismo-do-consumidor-brasileiro-com-economia 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Compras via celular e tablet crescem 9%, diz pesquisa 

 
13 de Março de 2018 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

De acordo com o IBGE, há pelo menos um celular em 92% dos lares 
brasileiros. O aparelho é o principal dispositivo para acessar a internet no país, 
sendo utilizado por 94,6% dos internautas, seguido dos computadores e 
tablets, correspondendo a 63,7% e 16,4%, respectivamente. 

O fato dos brasileiros terem mais acesso aos dispositivos móveis 
(celulares e tablets) também reflete no comportamento de compra dos 
consumidores. O relatório E-commerce Radar, feito pela Atlas, aponta um 
crescimento de compras via dispositivos móveis de 22% para 31% entre o ano 
de 2016 e 2017. No total, aproximadamente 2% das compras são feitas pelo 
computador, contra 0,9% via tablets e celulares. 

As categorias das quais os consumidores mais compram no celular ou 
tablet são: livraria (1,3%), sex shop (1,1%), eletrônicos (1,2%) e farmácia 
(1,2%). O aumento de 9 pontos percentuais de compra de 2016 para 2017 
pelos dispositivos móveis mostra as grandes possibilidades dos lojistas online 
explorarem e melhorarem seus e-commerce e cada vez mais expandirem sua 
fatia de vendas.   00 

O Cuponation, plataforma de descontos online pertencente à alemã 
Global Savings Group, compilou em um infográfico uma comparação entre as 
taxas de conversão de compras via dispositivos móveis e computadores. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/crescem-compras-via-celular/ 
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Sites identificam buscas de consumidor e aumentam preços de produtos 
em até 20% 

 
13 de Março de 2018 

Fonte: Newtrade 
 
A desconfiança de muitos consumidores que fazem compras pela 

internet e observavam os preços subirem a cada busca por produtos foi 
comprovada em uma pesquisa feita pela Proteste — Associação Brasileira de 
Defesa do Consumidor. De acordo com o levantamento, no mercado de vendas 
virtuais, os preços podem variar até 20% de um dia para o outro, quando o 
consumidor faz a consulta em um mesmo site, segundo as simulações feitas 
pela Proteste, um smartphone pesquisado na última quinta-feira, que custava 
R$ 639 em uma loja virtual, no dia seguinte era encontrado pelo consumidor 
por R$ 799, no mesmo site. 

Em outra simulação, os técnicos da entidade fizeram buscas pelo 
mesmo produto em diversos sites e constataram variação de até 46%, de uma 
loja para a outra. Um secador de cabelos, por exemplo, vendido em 
determinada página por R$ 149,49 podia ser adquirido na concorrente pela 
metade do preço, a R$ 79. 

Fique atento aos cuidados 
Use mais de um dispositivo 
Grandes varejistas conseguem identificar o dispositivo utilizado em uma 

navegação: celular, tablet ou notebook 
Histórico de preços 
Prefira comparadores que mostrem os preços de pelo menos os últimos 

6 meses 
Desconfie 
Cuidado com ofertas imperdíveis nas redes sociais. Entre no site oficial 

da rede varejista 
Fique anônimo 
Os sites sabem a região do consumidor baseados no IP do computador. 

Assim, podem oferecer preços mais baixos em cidades nas quais a empresa 
tem centro de distribuição, por exemplo 

Use sites que monitoram preços 
Eles alertam caso os valores diminuam. Além de verificar se um produto 

está com preço acima ou abaixo da média, analisam se um site costuma baixar 
preços em determinado dia 

Pesquise cupons 
Sites especializados em cupons de desconto (Cuponation, Cuponeria e 

Cupons Mágicos, por exemplo) podem ser fonte de consulta de bons preços 
Opções de pagamento 
Inúmeras lojas oferecem descontos à vista. E várias empresas têm 

parcerias com serviços de cobranças que permitem parcelar sem juros 
Verifique se a conexão é segura 
Ao concluir a compra, verifique se o endereço do site muda de “http” 

para “https”, o que indica mais segurança 
Use comparadores para tentar mais descontos 
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Acessar um site por meio de um comparador de preços pode garantir 
desconto de até 5% 

“O preço realmente sobe de um dia para o outro. As lojas que são do 
mesmo grupo, muitas vezes, intercalam os preços mais alto e mais baixo, para 
passar a sensação de desconto e promoção ao consumidor”, ressaltou Daniel 
Barros, técnico da Proteste. 

Quando você realiza pesquisas por produtos na internet, essas buscas 
ficam armazenadas nos cookies mantidos por seu navegador. Muitas lojas 
virtuais usam as informações mantidas nesses arquivos para descobrir no que 
você está interessado e oferecer o produto específico ou algo semelhante. 
“Esses algoritmos de precificação estabelecem seus processos de acordo com 
a demanda do cliente, ajustando o preço. Não é uma coincidência que, depois 
de uma busca na internet, o consumidor comece a receber propagandas 
daquele produto em redes sociais ou por e-mail”, explicou André Miceli, 
coordenador do MBA em Marketing Digital da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Celular exige cuidados 
Espera-se que 60 milhões de consumidores comprem no comércio 

virtual neste ano, com um faturamento de R$ 53,5 bilhões, de acordo com 
previsões da Ebit, empresa referência em informações sobre o comércio 
eletrônico brasileiro. A utilização de celulares para realizar as compras também 
deve continuar crescendo, mas os órgãos de defesa do consumidor alerta que 
o dispositivo ou o uso de aplicativos requer alguns cuidados. 

Entre outras recomendações, é necessário conferir se o programa é 
confiável, verificar as avaliações feitas por outros usuários e pesquisar a 
reputação da loja na internet. O Procon Estadual sugere que os consumidores 
usem apenas os sites que tenham formas de pagamento seguras e prestem 
atenção em como a página armazena os dados informados pelos clientes. A 
entidade lembra ainda que, durante a finalização do pedido, é preciso ficar 
atento à cobrança de frete e ao prazo de entrega 

A Proteste também oferece um serviço de comparador de preços, com 
um histórico dos valores cobrados por cerca de 800 produtos, em pelo menos 
35 lojas virtuais. A ferramenta funciona como um plug-in instalado no 
navegador de internet do usuário. O sistema está disponível no site 
https://maisbarato.proteste.org.br. 

Comparadores de preço podem ‘Termômetro contra maquiagem’ 
Uma das formas de identificar os abusos de preço é consultar sites que 

fazem o acompanhamento dos valores ofertados no mercado. “O consumidor 
que tem acesso a um histórico, como o que oferecemos, fica mais protegido 
das tentativas de maquiagem de preços, falsos descontos e promoções. Esse 
termômetro que produzimos a partir da informação de mais de 300 lojas é 
importante para entender se aquele é um bom momento para concluir a 
compra. Se o preço esteve um pouco mais barato, pode ser um bom negócio 
esperar ou pesquisar mais antes de comprar”, Thiago Flores, do Zoom. 
 
https://newtrade.com.br/tecnologia/sites-identificam-buscas-de-consumidor-e-
aumentam-precos-de-produtos-em-ate-20/ 
 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Como o Brasil vai se desenvolver se empregadores fecham portas para 
jovens? 

 
11 de Março de 2018 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Pessoas de 15 a 29 anos em busca de trabalho têm mais dificuldade de 
conseguir uma oportunidade. No Brasil, mais da metade dessa população está 
“desengajada” em termos de produtividade, segundo classificação do Banco 
Mundial. O conceito engloba, além de desempregados e “nem-nem”, pessoas 
que estudam com atraso e que trabalham informalmente. 

Camila Mourão, 19 anos, terminou o ensino médio em 2016 e, desde 
então, estuda para conseguir uma vaga em sociologia ou história na 
Universidade de Brasília (UnB) e procura emprego. “Eu passo de três a quatro 
horas por dia, de segunda a sexta-feira na biblioteca de Ceilândia, estudando 
por conta própria. Fiquei o ano de 2017 tentando conseguir algum trabalho 
para pagar um cursinho preparatório, mas não tive sucesso”, lamenta. Camila 
não esperava se deparar com essa dificuldade, já que sempre procurou se 
aperfeiçoar. “Durante o ensino médio, eu era boa aluna. Além disso, fiz cursos 
de assistente administrativo, informática e contabilidade. Estagiei durante seis 
meses numa operadora de telemarketing e, ainda assim, não consigo 
emprego”, conta. Para mudar o jogo, aposta na importância de investir em 
educação, motivo pelo qual não desanima de tentar passar no vestibular. “A 
graduação abre portas”, afirma. 

Apesar disso, Camila não vê o futuro profissional de jovens, como ela, 
com otimismo. “Estamos passando por um momento complicado. Não há 
educação de qualidade, nem muitas vagas em faculdades públicas. Também 
são poucas as oportunidades de emprego. Como teremos experiência 
profissional se não acreditam em nós?”, questiona. A impressão de que falta 
espaço para os jovens no mercado de trabalho é corroborada por uma série de 
estudos (confira o gráfico Faixa etária em alarme). Inexperiência, imaturidade e 
baixa qualificação profissional se juntam à falta de abertura de empregadores, 
criando uma situação alarmante: 30% da população brasileira de 15 a 24 anos 
em busca de trabalho terminou 2017 desempregada, segundo dados da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). O percentual é o maior em 27 
anos e contrasta com a média de desemprego juvenil no resto do mundo: 
13,1%. O resultado do Brasil se assemelha ao de países que passam por 
problemas gravíssimos, como Síria (30,6%) e Haiti (34%). Das 190 nações 
avaliadas pela OIT, apenas 36 tiveram resultados piores que os nossos. 

Crescimento ameaçado 
Pesquisa publicada pelo Banco Mundial no início do mês traz 

perspectivas desanimadoras: mais da metade (52,2%) dos brasileiros de 15 a 
29 anos tem grande probabilidade de ficar vulnerável à pobreza ao não ter 
acesso a bons empregos. Isso equivale a quase 25 milhões de pessoas que 
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estão, na classificação do estudo, “desengajadas” em termos de produtividade. 
Entram nessa soma os desempregados, os 11 milhões de “nem-nem” (que 
nem trabalham nem estudam), os que estudam com distorção idade-série e os 
que trabalham na informalidade. O percentual de indivíduos nessa situação 
chegou a cair em períodos de crescimento econômico mais acelerado (entre 
2004 e 2011), mas logo ficou estável (entre 2011 e 2014) e passou a subir a 
partir de 2014. Essa alta prejudica o desenvolvimento e a recuperação do país, 
além de fazer com que mais gente corra risco de cair na miséria. No país, 
apenas 23% dos cidadãos de 15 a 29 anos não estão na escola, em 
treinamento ou trabalhando, enfrentando, assim, a forma mais extrema de 
desengajamento. 

Infelizmente, apenas investir em educação não é suficiente para garantir 
empregabilidade ou grandes adicionais em renda. O retorno financeiro de 
terminar um curso superior ou o ensino médio, por exemplo, está em queda. 
Isso porque, muitas vezes, as pessoas têm acesso a formações de má 
qualidade, que não garantem melhor desempenho ou expertise no mercado de 
trabalho. Os pesquisadores do Banco Mundial defendem que é preciso 
implementar políticas públicas voltadas aos jovens que costumam ficar de fora 
das já existentes, com foco em competência e emprego. Laís Alves, psicóloga 
e especialista em gestão de equipes e liderança estratégica pelo Centro 
Universitário Newton Paiva, vê nos problemas econômicos do país o agravante 
que prejudica a inserção de jovens no mercado de trabalho. “A crise afeta 
pessoas de todas as faixas etárias, inclusive as mais novas. Só que, no caso 
da juventude, os candidatos, em geral, têm pouca experiência profissional e 
baixa qualificação, o que os deixa menos competitivos. Geralmente, os 
empregadores priorizam aqueles com boa bagagem”, afirma. 

Os transtornos de ficar à margem da produtividade vão além dos 
financeiros ou profissionais e são também de ordem emocional. “Cada 
indivíduo reage ao desemprego de forma diferente, mas a falta de espaço para 
os mais novos pode ocasionar baixa autoestima e sentimento de inferioridade. 
E a falta de autoconfiança pode fazer a situação ficar ainda mais complicada”, 
avalia. Para aumentar as chances de êxito, Laís deixa dicas. “É preciso avaliar 
o mercado, verificar se as suas qualificações estão de acordo com o que os 
contratantes exigem e, por fim, saber quais são as empresas que acreditam 
nos jovens para apostar nelas”, orienta. Essa identificação, segundo ela, pode 
ser feita por meio de análise da cultura organizacional de cada instituição. 
“Quais são as companhias que oferecem bons programas de estágio ou 
trainee? Entre os funcionários efetivados, há algum ex-estagiário? Qual a 
situação financeira da firma? Essas perguntas dão base para saber se na 
organização há mais possibilidades de contratação”, ensina. 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-
estudante/tf_carreira/2018/03/11/tf_carreira_interna,665345/como-o-brasil-vai-
se-desenvolver-se-empregadores-fecham-portas-para-jo.shtml 
 

Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Correios anunciam fim da greve e retorno ao trabalho nesta quarta-feira 

 
13 de Março de 2018 

Fonte: Brasil Econômico 
 

Trabalhadores dos Correios de diversos Estados aprovaram, em 
assembleia realizada nesta terça-feira (13) o fim da greve que havia sido 
deflagrada na última segunda-feira (12). O retorno aos trabalhos se dará a 
partir desta quarta-feira (14). De acordo com a federação da categoria, apenas 
dois Estados ainda terão assembleias nos próximos dias para avaliar a 
continuidade da paralisação: Rio de Janeiro e São Paulo. 

A decisão foi tomada após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) julgar 
o impasse sobre o plano de saúde dos empregados. A direção dos Correios 
defendia a cobrança de mensalidade dos funcionários e restrição do benefício 
apenas a estes. 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
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 
  
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 
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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 
 
07/03/2018 até 09/03/2018 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru - PE 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama - PR 
 
Acesse aqui o Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 
 

Voltar ao índice

http://www.mdic.gov.br/images/Calend%C3%A1rio_Brasileiro_de_Exposi%C3%A7%C3%B5es_e_Feiras/Calend%C3%A1rio_Brasileiro_de_Exposi%C3%A7%C3%B5es_e_Feiras_2018.pdf
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