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O ano começou bem para o mercado financeiro. 
Tanto os fundos de renda fixa quanto os fundos de 
ações apresentaram bons retornos no mês de 
janeiro.
 Os inves�dores estão o�mistas com a possibilidade 
das reformas saírem do papel. As recentes eleições 
para Presidente do Senado e da Câmara indicam que 
o Governo Federal con�nua com base de apoio para a 
aprovação do pacote de medidas, em especial, a 
reforma da Previdência.

Os inves�mentos do PIRAPREV  ob�veram 
rentabilidade de 2,01%, ou seja, 239,2858%
sobre a Meta Atuarial de 0,84% fixada para o mês 
de Janeiro/2017.
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Todos os dados referentes a evolução do patrimônio, as despesas e receitas da previdência municipal estão disponíveis
 no site:  www.piraprev.com.br   Acompanhe. Verifique. Fiscalize.
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mais uma doença que pode 
ser transmitida pelo 

mosquito Aedes Aegypti

As divergêntes opniões 
da ANFIP e Secretaria de

Previdência Social

Os recursos encontram-se diluídos entre as seguintes ins�tuições financeiras:



O Congresso Nacional retornou do 
recesso a todo vapor. 

As eleições dos presidentes da 
Câmara e do Senado por par�dos da 
base aliada, significaram uma 
vitória e deu força ao governo do 
presidente Michel Temer (PMDB) 
para levar adiante as mudanças que 
pretende implementar nas leis do 
país, que são prioridades para o 
Palácio do Planalto no primeiro 
semestre de 2017.

Na pauta, a polêmica Reforma da 
Previdência, cuja admissibilidade 
foi aprovada em dezembro na 
Comissão de Cons�tuição, Jus�ça e 
Cidadania. 

O recém-empossado presidente da 
Câmara Rodrigo Maia anunciou que 
o deputado Sérgio Zveiter (PMDB-
RJ) será o presidente da comissão 
especial que vai analisar o assunto e 
o deputado Arthur Oliveira Maia 
(PPS-BA) será o relator. 

O ponto central da reforma, e 
também um dos que geram mais 
d e s c o n t e n t a m e n t o  e n t r e  a 
população, é a criação da idade 
m í n i m a  d e  6 5  a n o s  p a r a  a 
aposentador ia  de  homens  e 
mulheres.

Nesta Edição, o ACONTECE traz para 
você visões totalmente opostas 
sobre a necessidade da Reforma da 
Previdência.  De um lado, a favor, o 
Ministério da Fazenda através da 
Secretaria de Previdência Social e, 
do outro lado, contra, a ANFIP – 
Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil.

 Boa Leitura!

Osmar Giudice
Superintendente
Piraprev

Editorial

  O vídeo “Desmis�ficando o Déficit da Previdência”  realizado pela ANFIP 
(Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil) e 
publicado na página oficial da En�dade no Facebook, con�nua viralizando nas 
redes sociais. O material apresentado desmis�fica a necessidade da reforma da 
Previdência proposta pelo Governo Federal através da PEC 287/16, que já está 
tramitando na Câmara dos Deputados.

  O conteúdo que originou os pontos abordados na animação está em vários 
estudos da ANFIP divulgados ao longo do ano, entre eles a Análise da 
Seguridade Social que detalha as receitas e despesas da Seguridade tendo 
como parâmetro os preceitos cons�tucionais. A publicação alerta a sociedade 
sobre a des�nação dos recursos públicos e esclarece os números que 
desmentem o déficit da Previdência.

  Para que você tenha acesso a essa opinião contrária à necessidade da Reforma 
da Previdência, o PIRAPREV transcreveu o conteúdo do vídeo;  leia a seguir:

  Os úl�mos governos tentaram colocar as mãos na nossa aposentadoria. Agora, 
querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para 
aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar jus�ficar esse grande 
retrocesso, divulgam uma série de men�ras, dizem que a Previdência dá 
prejuízo e que a reforma seria necessária para garan�r a aposentadoria das 
próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Saiba, agora, quais são as 
men�ras por trás desta história:

         1- O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por 
bene�cios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias 
deixam de ser pagas todos os anos por causa das polí�cas de incen�vo.
         2- Incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e empresas nas 
contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e 
Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes 
de financiamento, previstas no ar�go 195 da Cons�tuição Federal. Além da 
contribuição de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável 
por repassar as contribuições sociais (COFINS, CSLL e PIS/PASEP). 

  O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando 
somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo 
descumpre a Cons�tuição desde os anos 90, receitas que deveriam ser 
des�nadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida 
pública com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem 
�rar direitos de milhões de trabalhadores para con�nuar alimentando uma 
dívida ques�onável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e 
inves�dores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em men�ras.  A ANFIP 
DIZ NÃO Á RETIRADA DE DIREITOS. 

  V o c ê  p o d e  a s s i s � r  o  v í d e o  n a  í n t e g r a  a t r a v é s  d o  l i n k : 
h�p://www.anfip.org.br/no�cia.php?id_no�cia=21174

A ANFIP afirma que a reforma é
 desnescessária 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil 



Secretaria da Previdência Social:
 Proposta enviada ao Congresso 

garante pagamento de benefícios
 no longo prazo

 Secretário Marcelo  Abi-Ramia Caetano 
 Foto.: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Fotos Públicas 
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