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20/04/2018
Competitividade e geração de empregos exigem articulação de governo, afirma Marcos Jorge
Recife (20 de abril) ? O ministro da I
18/04/2018
InovAtiva Brasil é apresentado no maior congresso de empreendedorismo do mundo, na Turquia
Brasília (18 de
16/04/2018
Parlamentares homenageiam 20 anos da carreira de Analista de Comércio Exterior
<img alt="16.04.2018 Solenidade de 20 de analista de comÃ©rcio exterior"
src="http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/ascom/fotos/2018/04_-_Abril/16.04.2018_-_Solenidade_de_20_de
_analista_de_com%C3%A9rcio_exterior.jpg" style="height:340px; width
13/04/2018
Exportações brasileiras crescem acima da média mundial
Brasília (13 de abril) ? O Brasil ampl
12/04/2018
Diretor da Câmara de Comércio ÁrabeBrasileira CCAB conhece oportunidades de investimentos nas Zonas de Processamento
Brasília (12 de abril) ? A Sec
11/04/2018
Exportações e importações para o Uruguai passam a utilizar Certificado de Origem Digital COD
Brasília (11 de abril) ? Foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (9 de abril) a Portaria Secex nº
10/04/2018
Secretáriaexecutiva do MDIC destaca ações da pasta para fortalecer a competitividade do setor de serviços
Brasília (10 de abril) ? ?O governo federal trabalha par
09/04/2018
Ministro determina ações para incentivar exportação do artesanato brasileiro
Brasília (9 de abril) - Artesãos de todo o país serão qualificados para sere
06/04/2018
Trinta empresas aceleradas por programas do MDIC são destaque no ranking 100 startups to Watch
Brasília (6 de abril) </s
05/04/2018
MDIC realiza reunião para sensibilizar representantes do agronegócio sobre aplicação de títulos verdes
Brasília (5 de abril) ?
04/04/2018
Brasil e Luxemburgo discutem ampliação de comércio e investimentos bilaterais
Brasília (4 de abril) -
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03/04/2018
InovAtiva Brasil divulga lista das 305 startups selecionadas para ciclo de aceleração 2018
Brasília (3 de abril) - Foi divulgada nessa segunda-feira (2/04) a lista das 305 startups selecionadas para o Ciclo de
Aceleração de 2018 do InovAtiva Brasil, programa realizado pelo MDIC e Sebrae, com execução da Fundação CERTI.
02/04/2018
MDIC integra missão brasileira em reuniões na sede do Banco Mundial
Brasília (2 de abril) ? O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) integrou a missão brasileira do
Programa Bem Mais Simples que participou, na quarta e quinta-feira da semana passada (28 e 29 de março) de reun
29/03/2018
Marcos Jorge reúne se com especialistas britânicos em finanças sociais e novas formas de trabalho
Londres (29 de
28/03/2018
Seminário discute temas relacionados às operações de comércio exterior
Brasília (28 de março) ? O Departamento de Operações de Comércio Exterior (Decex) da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) realiza, na próxima terça e
quarta
26/03/2018
Balança registra US 1,5 bilhão de superávit na quarta semana de março
Brasília (26 de março) ? Na quarta semana de março, a balança comercial registrou superávit de US$ 1,505 bilhão,
resultado de exportações de US$ 4,580 bilhões e importações de US$ 3,075 bilhões. Em março, até a quarta semana,
as e
23/03/2018
Marcos Jorge visita Comperj e conhece projeto para processamento de gás natural do pré sal
Itaboraí (23 de março) - O ministro da Indústria, C
22/03/2018
Governo lança plataforma que aproxima indústria e cursos de formação técnica
Brasília (22 de março) - O presidente da República Michel Temer lançou, nesta quarta-feira, a Supertec, plataforma
desenvolvida pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) em parceria com o Ministério da Educ
22/03/2018
Brasil e Argentina discutem ampliação da integração produtiva e comercial
Buenos Aires, Argentina (22 de março) ? Delegações dos ministérios da Indústria
22/03/2018
Cartilha das Relações Trabalhistas para o Empregador
Brasília (22/03/2018) - A retomada do crescimento econômico, a melhora do ambiente de negócios e a geração de
empregos têm pautado todas as políticas públicas do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).
Nossas ações e programa
02/01/2018
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Calendário 2018 impresso já está disponível para pedidos
Brasília (05 de Janeiro) - A edição impressa do Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras já pode ser solicitada no
site Expofeiras. Este ano, o livro será publicado unicamente no idioma português. Os pedidos podem ser feitos
gratuitamente no e
29/08/2017
Prazo para divulgar eventos no Calendário de Exposições e Feiras 2018 foi prorrogado até 15 de setembro
Brasília (29 de agosto) ? O prazo para promotores inscreverem seus eventos na versão impressa do Calendário
Brasileiro de Exposições e Feiras 2018 foi prorrogado até o dia 15 de setembro. Após essa data, os eventos
cadastrados serão divulgados ape
20/06/2017
Promotores têm até 31 de agosto para divulgar eventos no Calendário de Exposições e Feiras 2018
Brasília (19 de junho) ? Os promotores de feiras e exposições têm até dia 31 de agosto p
19/05/2017
Prazo para inscrição de eventos para o Calendário de 2018
As inscrições para cadastramento dos eventos a serem divulgados na versão impressa do Calendário Brasileiro de
Exposições e Feiras 2018 serão encerradas no dia 31 de agosto de 2017. <
17/05/2017
Certificados de Origem Digitais começam a valer no comércio entre Brasil e Argentina
Brasília (15 de maio) - O comércio bilateral entre Brasil e Argentina poderá utilizar os Certificados de Origem Digital
(CODs), com potencial de beneficiar um fluxo comercial de US$ 22 bilhões. As regras para a emissão de CODs est
05/05/2017
MDIC e Finep iniciam parceria para promover desenvolvimento tecnológico
Rio de Janeiro (2 de maio) - Com uma equipe de especialistas ligados ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
25/04/2017
Brasil e Espanha buscam ampliar cooperação na área comercial
? <
24/04/2017
Secretaria de Comércio e Serviços e Receita realizam apresentação do projeto da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Brasília (19 de abril) - A Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) do MDIC e a Receita Federal realizaram na
terça-feira (1
19/04/2017
Marcos Pereira recebe Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas
Brasília (19 de abril) - O ministro Marcos Pereira recebeu na manhã desta quarta-feira, em audiência no Ministério d
13/04/2017
Secretaria de Comércio e Serviços realiza 8 edição do ENAServ em São Paulo
No evento, técnicos da SCS irão prestar esclarecimentos às empresas que registram suas operações no Siscoserv
Brasília (13 de abril) - A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), em parceria com a S

http://expofeiras.gov.br/noticias/gerar-pdf

23/04/2018

Expofeiras - Relatórios

Página 4 de 6

Sistema de Gerenciamento de Exposições e Feiras
Relatórios Notícias
11/04/2017
Exportações crescem 22 na primeira semana de abril
Brasília (10 de abril) ? Com cinco dias úteis, a primeira semana de abril teve superávit de US$ 1,596 bilhão, resultado
de exportações no valor de US$ 4,688 bilhões e importações de US$ 3,092 bilhões. No ano, as exportações somam
06/04/2017
Empresários participam da 9 Reunião do Fórum de Competitividade do Varejo
Brasília (5 de abril) ? A Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Se
05/04/2017
Brasil e Argentina implantam em definitivo Certificado de Origem Digital para agilizar comércio
Buenos Aires (5 de abril) - Terá início no dia 10 de maio a vigência definitiva dos Certificados de Or
04/04/2017
Na CNI, Marcos Pereira diz que defesa comercial do Brasil é reconhecida no mundo
São Paulo (3 de abril) ? Em discurso na abertura
31/03/2017
Em reunião com Marcos Pereira, ministro de Economia da França defende acordo MercosulUnião Europeia
Brasília (31 de março) - Em encontro com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Per
30/03/2017
Marcelo Maia enfatiza importância de reformas estruturais para impulsionar Varejo
Brasília, (30 de março) - Durante a quinta edição do Fórum Nacional do Varejo, Consumo e Shopping Centers,
realizado entre os dias 24 e 26 de março, em São Paulo, o secretário de Comércio e Serviços, Marcelo Maia, destacou
a neces
29/03/2017
INPI ganha reforço de mais 70 examinadores para agilizar concessão de marcas e patentes
Brasília (29 de março) ? O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) vai rec
24/03/2017
MDIC e Inmetro assinam termo de adesão ao Programa de Fomento à Integridade Pública
Programa do Ministério da Transparência visa prevenir riscos à integridade como atos de corrupção e abuso de poder
<
23/03/2017
MDIC lança novo processo de exportações para aumentar competitividade dos produtos brasileiros
Brasília (23 de março) ? Para reduzir prazos e custos e aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no exter
22/03/2017
InovAtiva Brasil divulga startups selecionadas para o 1 Ciclo de Aceleração de 2017
Brasília (22 de março) - O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e o Sebrae divulgaram nesta
segunda-feira os nomes das 300 startups escolhidas para a primeira etapa. Foram selecionadas empresas inovadoras
14/03/2017
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Secretaria de Comércio e Serviços promove evento sobre comércio digital
Brasília (14 de março) ? A Secretaria de Comércio e Serviços realiza no próximo dia 20, em São Paulo, o seminário ?O
Comércio Digital e seus Impactos para o Comércio Exterior de Serviços?. O evento é realizado em parceria
13/03/2017
Marcos Pereira lança ações de apoio à exportação para 2017
Brasília ? O ministro Marcos Pereira lançou nesta quarta-feira o cronograma de ações do Plano Nacional da Cultura
Ex
20/09/2016
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2017
20/09/2016. Brasília - Foram encerradas as inscrições para o cadastramento de eventos (feiras e exposições) que
serão publicados na edição impressa do Calendário Brasileiro de Expos
02/09/2016
As inscrições de eventos foram prorrogadas até o dia 16 de setembro
Brasília (2 de setembro) - As inscrições para o cadastramento de eventos a serem divulgados na versão impressa do
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras de 2017 foram prorrogadas até o dia 16 de setembro de 2016. A
divulgaçã
01/07/2016
Prazo para inscrição de eventos no Calendário de Exposições e Feiras de 2017 vai até agosto
Brasília (1º de julho) - As inscrições para o cadastramento de eventos a serem divulgados na versão impressa do
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras de 2017 estão abertas até o dia 31 de agosto de 2016. A divulgação
impres
30/06/2016
Os eventos para o Calendário 2017 devem ser cadastrados até 31 de agosto
As inscrições para cadastramento dos eventos a serem divulgados na versão impressa do Calendário Brasileiro de
Exposições e Feiras 2017 serão encerradas em 31 de agosto de 2016. Após a data limite, os eventos cada
11/12/2015
MDIC lança versões online e impressa do Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2016.

18/09/2015
MDIC e ABDI debatem o papel do setor de serviços para o desenvolvimento da indústria
A Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (SCS/MDIC), em
parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI,) promoveu na última quarta-feira, dia 9, um
seminário para de
09/09/2015
MDIC inclui setor de serviços no portal Vitrine do Exportador
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) incluiu o setor de serviços no portal Vitrine do
Exportador (VE), iniciativa do Governo Federal para divulgar internacionalmente as empresas brasileiras. A novidade foi
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anunciad
08/05/2015
Já estão abertas as inscrições para os eventos da edição 2016 do Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras
<strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-sty
06/05/2015
MDIC participa de inauguração de HUB da Natura em Itupeva SP
<strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-sty
03/03/2015
Publicada nona edição dos Manuais Informatizados dos Módulos de Venda e Aquisição do Siscoserv
<strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-sty
28/11/2014
MDIC lança versões online e impressa do Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2015
<strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-style
27/11/2014
Empresários se reúnem no MDIC para discutir uso de etiquetas inteligentes
<strong style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-style

http://expofeiras.gov.br/noticias/gerar-pdf

23/04/2018

