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Introdução 

 

O ano de 2017 poderá ser visto do ponto de vista econômico sob dois aspectos interessantes, 

complementares, mas ainda não concluído: o fim da recessão e as reformas estruturais que o país 

tanto carece. 

 

O país pode comemorar o fim da recessão técnica que assola o país desde o segundo semestre de 

2014, por conta dos desmandos da presidente Dilma Rousseff. Contudo, a economia real, diferente da 

apresentada pelos números, ainda sentem os efeitos da pior crise recessiva da história do Brasil: 

desemprego em alta, crescimento muito baixo do PIB e inflação “das compras do dia-dia” em alta. 

 

Após qualquer ciclo recessivo, as contratações de trabalhadores são sempre uma das variáveis que 

mais demoram a se recuperar. O ano de 2017 evidenciou muito bem as dificuldades que o mercado 

de trabalho enfrenta para se recuperar. No entanto, os números são camuflados, pois muitos 

trabalhadores estão empregados na ilegalidade ou no mercado informal que não entram nos números 

oficiais. 

 

O fato é que a lenta recuperação da economia ao longo do ano, principalmente no segundo semestre, 

não foi ainda capaz de impulsionar o mercado de trabalho de forma a diminuir de forma consistente o 

número de trabalhadores desempregados. 

 

O crescimento baixo do PIB EM 1% é uma vitória visto que o país vinha de dois anos consecutivos 

de queda no crescimento da economia. Contudo, é anêmica ainda essa taxa o que evidencia a lenta 

recuperação da economia. 

 

A arrastada retomada da economia brasileira encontra guarida na aprovação do teto de gastos pelo 

governo federal (um Leviatã tupiniquim – mal necessário) o que exclui, ou melhor, diminui a 

participação do governo na demanda agregada na economia e na elevada capacidade ociosa das 

indústrias e no receio dos empresários o que pode ter sido decisivo para a postergação de 

investimentos produtivos. 

 

A “inflação do dia-dia” é aquela sentida pelas pessoas que estão com frequência nos supermercados, 

postos de gasolinas, distribuidoras de gás, enfim aquela sentida pelos donos e donas de casa. A 

despeito dos números oficiais cravarem uma inflação de 3,0%, a inflação real parece sempre maior. 

 

As constantes oscilações nos preços dos combustíveis e dos gases, fruto da nova (e acertada) política 

de preços da Petrobras e as oscilações de alimentos, bebidas, produtos de limpeza nos 

supermercados, trazem a impressão à sociedade que a inflação não é tão baixa como a propalada 

pelos dados oficiais. Isto pode desacelerar o ímpeto do consumo ou até mesmo reduzi-lo afetando a 

retomada da economia. 

 

Analisando essas variáveis macroeconômicas podemos inferir alguns spillover (transbordamento) 

para níveis mais microeconômicos. O setor de serviços deve encerrar o ano de 2017 com resultados 

muito sofríveis, ao contrário do comércio varejista que parece estar se recuperando mais rapidamente 

e a agricultura que, em virtude da ótima safra que o Brasil teve, garantirá bons resultados para o setor 

além de colaborar decisivamente para os bons resultados externos do país (balança comercial e, por 

conseguinte nas transações correntes). 
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Mas 2017 não foi um ano só de “tragédias” econômicas. Conseguimos atingir a menor taxa de juros 

nominal da nossa história (7,0%) e provavelmente fecharemos os números da inflação em um dos 

seus menores patamares nos 517 anos de história desta nação. O que foi um problema recente, pelo 

menos por hora, está adormecido. 

 

As reformas estruturais prometidas pelo governo Michel Temer não saíram na quantidade e nem na 

velocidade que ele queria e que o país necessitaria. A reforma trabalhista foi aprovada e entrou em 

vigência a partir de novembro, mas ainda é cedo para qualquer avaliação de resultado. Ela foi 

importante sob vários aspectos, garantindo maior flexibilidade nas contratações e menores custos e 

burocracia nas demissões. Ponto importante foi o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. No 

entanto, aperfeiçoamentos são sempre necessários. 

 

A reforma política foi feita de maneira bastante tímida e sem mudanças significativas que tenham 

grandes impactos para a sociedade no curtíssimo prazo. Mas está ainda muito aquém das reais 

necessidades do Brasil. 

 

 

Clima: 

O que vimos nos céus de 2017, além do brilho dos astros?  Testemunhamos a escuridão de um 

eclipse total e a intensa luz gerada por um choque entre estrelas. Na Terra, convulsões sob os nossos 

pés: terremotos, furacões. E as imagens mais impressionantes da natureza em fúria, foram vistas do 

alto. 

Katia, Irma, José. Furacões vieram em fila e criaram um arco de destruição. Harvey tocou os Estados 

Unidos três vezes. Um raro fenômeno cruzou os Estados Unidos de ponta a ponta. O eclipse total 

virou uma atração. 

 

Terremoto (México): Foram ao menos 355 o número de mortos no terremoto de magnitude 7.1 na 

escala  Richter que atingiu o centro do México, em setembro.  

Na capital, Cidade do México, foram 214 vítimas. As outras foram registradas em Morelos (74), 

Puebla (45), Estado do México (15), Guerrero (6) e Oaxaca (1).  

O tremor de 19 de setembro ocorreu no aniversário de 32 anos do terremoto de 8.1 que fez cerca de 

10 mil vítimas em 1985.  

Mas o mais forte terremoto do ano aconteceu na fronteira Irã- Iraque: mais de 500 mortes. 

 

Acordo de Paris:  

Assinado em 2005 por 196 países, o tratado produzido para ser um marco no combate à mudança 

climática sofreu um duro revés nesse ano.  

Como prometera durante a campanha eleitoral, o presidente americano Donald Trump informou em 

junho que vai retirar os EUA do acordo.  

Enquanto isso, a concentração de 410 partes por milhão de CO2 na atmosfera foi atingida em abril. 

Antes da Revolução Industrial, o índice esteve estável abaixo de 280 ppm.  

Hoje, considera-se que valores acima de 350 ppm são causadores de um aquecimento global 

destrutivo. 

 

INTERNACIONAL 

Líderes mediram forças: a guerra de palavras aterrorizou o mundo. Pela primeira vez, mísseis norte-

coreanos capazes de atingir cidades americanas.  No fim do ano, as palavras do presidente americano 

incendiaram a delicada relação entre palestinos e israelenses. 
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EUA: 

Entre o drama e a comédia, um personagem inesperado assumiu a cena principal.  

Não agradou a todos, mas surpreendeu o mundo. Provocador, temperamental, sem meias palavras.  

E ele é o homem mais poderoso da Terra. Donald Trump: o 45º presidente norte-americano. 

Logo, a caneta começou a funcionar. 

Adeus Acordo Transpacífico. Adeus Acordo do Clima!  

E de volta: oleodutos, poços de petróleo, usinas de carvão.  

Cidadãos de seis países de maioria muçulmana barrados nos Estados Unidos. 

No final do ano, as palavras do presidente americano incendiaram a delicada relação entre palestinos 

e israelenses: Jerusalém - capital de Israel.  

O mundo assistiu impotente a violência aumentar. 

 

Coréia do Norte:  

O planeta em estado de alerta. Coreia do Norte, uma ameaça cada vez mais próxima. Pela primeira 

vez, mísseis norte-coreanos capazes de atingir cidades americanas. E dois líderes imprevisíveis 

medindo forças. 

A tensão na península asiática chegou a níveis alarmantes com a continuação dos testes de mísseis 

nucleares no país de Kim Jong-Un. Trump chegou a ameaçar o envio de uma frota naval para a 

região.  

O último míssil balístico lançado pelos norte-coreanos pode atingir qualquer ponto dos EUA, 

segundo o regime do país asiático. 

 

Argentina:  

O presidente da Argentina Mauricio Macri obteve uma vitória significativa nas eleições legislativas 

de outubro. Sua coalizão, Cambiemos, se tornou majoritária em praticamente todo o território.  

Em seguida, o presidente anunciou um projeto de reforma fiscal. Em novembro, a Moody’s elevou a 

avaliação do país. 

 

Mianmar: 

A perseguição à minoria rohingya, muçulmana, no país de maioria budista causou uma crise 

humanitária que deslocou cerca de 800 mil pessoas, a maior parte refugiadas em Bangladesh.  

O Vaticano estimou o número de mortes em 3 mil e a ONU referiu-se a uma “limpeza étnica”. Em 

novembro, o papa Francisco visitou Mianmar. 

 

Estado Islâmico: 

Mossul e Raqqa, as duas principais cidades ocupadas pelo Estado Islâmico foram retomadas; Mossul 

(Iraque) em julho e Raqqa (Síria) em outubro.  

A liberação de Mossul cobrou nove meses de luta e a vida de pelo menos 15 mil pessoas. 

 

Economia Mundial:  

Relatório da ONU revela que economia se expandiu cerca de 3% este ano; estudo destaca momento 

de oportunidade para definir políticas em longo prazo; riscos incluem condições de liquidez globais e 

retirada brusca de capital. 

Um relatório das Nações Unidas indica que 2017 foi o ano em que a economia mundial ganhou força 

com a diminuição das fragilidades associadas à crise financeira global e teve o maior crescimento 

desde 2011. 

O documento prevê um avanço de 3% em 2017. O avanço deve continuar estável no próximo ano, 

segundo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, Desa. 
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O estudo destaca que a melhora na situação econômica global oferece uma oportunidade aos países 

para se concentrarem em criar políticas sobre questões de longo prazo. 

Entre elas estão o crescimento econômico de baixo carbono, a redução das desigualdades, a 

diversificação econômica e a eliminação de barreiras profundas que dificultam o desenvolvimento. 

De forma geral, “as condições de investimento melhoraram num contexto de baixa volatilidade 

financeira, redução de fragilidade no setor bancário, recuperação em vários setores de commodities e 

uma previsão macroeconômica global mais sólida”. 

As razões que podem afetar de forma negativa os investimentos incluem incertezas sobre política 

comercial, impacto do ajuste do balanço nos principais bancos centrais, o aumento da dívida e os 

riscos financeiros de longo prazo. 

Para o Desa, 2017 também foi marcado por mercados financeiros globais “incrivelmente dinâmicos”. 

“No entanto, essas condições ocorrem ao mesmo tempo em que vários riscos persistentes e incertezas 

no sistema financeiro global”. 

O relatório destaca haver muitas economias em desenvolvimento e em transição que continuam a ser 

vulneráveis a correr riscos, especialmente as que apresentam setores financeiros que enfrentam 

dificuldades. Esses fatores incluem contração desordenada nas condições de liquidez globais e a 

retirada repentina de capital. 

 

Federal Reserve 

O banco central americano passará por uma mudança importante no ano que vem: a primeira mulher 

a dirigir a instituição, Janet Yellen, que ocupa o cargo desde 2013, será substituída por Jerome 

Powell, conforme anunciou Trump em novembro.  

Powell é visto como moderado e defensor da regulação do mercado financeiro. 

 

Brexit: 

O abandono britânico à União Europeia, votado em referendo no ano passado, se revelou um 

processo mais difícil do que esperavam seus proponentes.  

Os negociadores europeus, encabeçados por Michel Barnier, jogam duro com os britânicos. Por outro 

lado, o governo de Theresa May teve dificuldade para formular um plano de retirada. 

Na tentativa de garantir sua maioria parlamentar para implementar o Brexit, a primeira-ministra 

convocou eleições para junho e se deu mal: seu rival do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, ampliou 

a representação de seu partido no parlamento em 30 assentos.  

May só conseguiu formar um governo graças ao apoio dos irlandeses do DUP. 

 

Alemanha:  

A premiê alemã Ângela Merkel no cargo desde 2005, conquistou mais um mandato nas eleições de 

setembro.  

Sua situação, porém, se degradou em relação ao período anterior, com o crescimento do eleitorado de 

extrema direita e a perda do apoio do Partido Social-Democrata.  

Até o fim d e 2017, Merkel não conseguiu formar um novo governo.  

A chanceler disse, no fim do mês, que gostaria de concluir as conversas com os sociais-democratas 

até a metade do mês de janeiro de 2018. 

 

Catalunha:  

A situação na região autônoma se degradou ao longo do ano, sobretudo depois que um referendo 

informal foi reprimido pela polícia espanhola.  

O parlamento catalão, reunido em Barcelona, chegou a declarar a independência, mas a Espanha 

interveio na região e prendeu diversos deputados regionais.  
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O presidente da região autônoma, Carles Puigdemont, foi destituído do cargo e se refugiou na 

Bélgica. 

 

Coreia do Norte:  

A tensão na península asiática chegou a níveis alarmantes com a continuação dos testes de mísseis 

nucleares no país de Kim Jong-Un. Trump chegou a ameaçar o envio de uma frota naval para a 

região. O último míssil balístico lançado pelos norte-coreanos pode atingir qualquer ponto dos EUA, 

segundo o regime do país asiático. 

 

França:  

O ex-funcionário do banco Rothschild foi eleito presidente da França em maio.  

Contrariamente ao que se esperava, após uma disputa eleitoral acirrada, seu movimento partidário La 

Republic em Marche obteve também maioria parlamentar. Ao longo do verão tendo anunciado as 

reformas que pretende implantar, o presidente perdeu popularidade. 

 

Japão: 

Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês conseguiu um novo mandato nas eleições de outubro. 

Perante o avanço dos testes nucleares norte-coreanos, Abe tem defendido o rearmamento do Japão, 

que não possui exército convencional desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

 

Venezuela: 

O país governado por Nicolás Maduro chegou à beira do colapso, com inflação galopante, produtos 

em falta e pessoas escapando para países vizinhos.  

No primeiro semestre, ocorreram protestos pela deposição de Maduro. Em maio, convocou um 

plebiscito para eleger uma Assembleia Constituinte, que foi boicotada pela oposição.  

Em novembro, a S&P anunciou que o país havia deixado de pagar os juros de sua dívida externa. 

 

Rússia: 

O apoio vitorioso a Bashar al-Assad na guerra civil da Síria, a aproximação com a China, as suspeitas 

de intervenção na eleição americana e outros movimentos geopolíticos fazem do presidente russo 

Vladimir Putin personagem central no mundo atual.  

É o favorito para a reeleição nas eleições de março. 

 

China: 

O Congresso do Partido Comunista Chinês, em outubro, consolidou o poder de Xi Jinping, 

responsável por conduzir o país à condição de superpotência global.  

O partido o declarou um grande pensador do socialismo à chinesa e o equiparou a Mao Tsé Tung. 

Seus escritos serão estudados nas escolas chinesas. 

 

Xenofobia e Racismo:  

O avanço da extrema direita na Europa prossegue, com resultados eleitorais vistosos.  

Seu principal tema continua sendo o medo dos estrangeiros, principalmente os imigrantes que fogem 

da Síria, da Líbia e outros países.  

Na Polônia, Áustria, Hungria, França e Alemanha, partidos abertamente xenófobos conseguiram 

acesso ao parlamento e chegaram perto de vencer eleições para o Executivo.  

Nos Estados Unidos, em agosto, a cidade americana de Charlottesville presenciou uma manifestação 

de supremacistas brancos e neonazistas, com tochas, cânticos e referências à Ku Klux Klan.  
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Durante a manifestação, o supremacista branco James Alex Fields Jr. avançou com seu carro sobre 

contra manifestantes, matando a jurista Heather Heyer. 

 

Inteligência Artificial: 

Um marco do aprendizado de máquinas foi atingido em maio, quando Ke Jie, o número 1 no jogo 

Go, foi derrotado pelo algoritmo AlphaGo, do Google.  

O Go é considerado o jogo em que a capacidade de raciocínio criativo humano é mais necessária.  

Em outubro, a versão AlphaGo Zero aprendeu o jogo por conta própria e se tornou mestre em cerca 

de um mês. 

 

Hackers:  

A guerra cibernética foi notícia em 2017. O FBI informou que dados da Agência Nacional de 

Segurança dos EUA (NSA) foram roubados por hackers russos, que também foram acusados de 

interferir nas eleições presidenciais americanas de 2016.  

Já os norte-coreanos conseguiram roubar planos militares dos sul-coreanos, além de furtar dinheiro 

de bancos Ocidentais.  

Em 2016, só foram descobertos ao roubar US$ 1 bi do Fed porque cometeram um erro de ortografia. 

 

Fake News: 

A proliferação de notícias falsas, principalmente por meio de redes sociais, acendeu o alerta de 

governos, empresas e organizações multilaterais, principalmente por seu papel em manipular a 

opinião pública em período eleitoral.  

O comediante americano Paul Horner, morto em setembro, especializou-se em criar notícias falsas 

para depois desmascará-las. 

 

Terrorismo: 

Atentados terroristas deixaram uma trilha de mortos em vários continentes em 2017.  

Na Europa, a cidade mais atingida foi Barcelona, em agosto.  

A Somália foi cenário de um dos ataques mais mortíferos, em outubro, com mais de 500 mortos.  

Em novembro, uma igreja sufi do Egito foi atacada por militantes islâmicos, deixando mais de 300 

mortos. 

 

Tiroteios em massa: 

A tradição americana de ataques armados registrou episódios assustadores neste ano.  

O pior foi o de Las Vegas, em outubro, que deixou 58 mortos.  

Outros ocorreram em Fort Lauderdale e Orlando.  

O Brasil também teve seu episódio: em Goiânia, um adolescente matou dois colegas na escola. 

 

Brasil: 

Em um ano marcado pelo fim da recessão, a economia brasileira ainda registrou reflexos da crise, 

com sucessivos cortes de gastos, interrupção de serviços públicos por falta de recursos, aumento de 

tributos e situação crítica nas contas públicas de alguns estados.  

Com o início da retomada a partir do segundo semestre, a inflação e a taxa básica de juros 

registraram quedas sucessivas, e a criação de emprego chegou a registrar sete altas consecutivas.  

Escândalos envolvendo integrantes do Governo causaram a maior crise da história da República, 

trazendo caos aos mercados. 
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Facções criminosas: O ano começou com notícias sobre guerras de facções em penitenciárias no 

Norte e Nordeste do país.  

Segundo analistas, as imagens violentas são fruto dos esforços de expansão da facção paulista PCC 

para o resto do país.  

No Rio de Janeiro, o PCC entrou em confronto com seus antigos aliados do Comando Vermelho. 

 

Polícia Federal: em março, a PF deflagrou sua maior operação da história — ao todo, foram 

expedidos 27 mandados judiciais de prisão preventiva, 11 de prisão temporária, 77 de condução 

coercitiva e 194 de busca e apreensão.  

Além disso, o Ministério da Agricultura afastou 33 fiscais de suas atividades.  

O alvo foram 21 frigoríficos suspeitos de burlar normas de segurança alimentar, inclusive alguns das 

maiores empresas de carne do país, como BRF. Isso fez com que vários países suspendessem 

temporariamente a importação de carne brasileira. 

 

Lava-Jato: Até o momento, há 603 pessoas investigadas, 95 acusados que respondem a seis ações 

penais e R$ 10,3 bilhões que, segundo procuradores, são alvo de recuperação judicial no âmbito da 

Lava-Jato. Trata-se da mais notória operação de investigação de corrupção no país, que começou a 

diminuir o ritmo neste ano.  

Em junho, a Polícia Federal decidiu encerrar a força-tarefa em Curitiba, grupo de delegados e agentes 

que desde o início de 2014 dedicavam-se exclusivamente à operação.  

Procuradores já tinham manifestado incômodo com corte de verbas da PF que afetavam o trabalho da 

operação. A decisão não teve caráter político nem orçamentário, segundo argumentou a PF.  

A troca de comando na Polícia Federal e o desgaste natural da operação chegou a deixar algumas 

pessoas relativamente inquietas sobre os rumos da Lava-Jato. 

 

Odebrecht: Ao anunciar no fim do ano que deixará o comando da holding Odebrecht S.A a partir de 

abril de 2018, Emílio Odebrecht desejou um futuro “novo e promissor” ao filho, Marcelo Odebrecht, 

que deixou a prisão após 2,5 anos.  

O nome Odebrecht passou a carregar o peso da corrupção no setor privado, fruto de uma relação 

promíscua entre o Estado e segmentos empresariais.  

Coube ao grupo assinar o mais esperado acordo de delação premiada, homologado neste ano, com 77 

executivos.  

A holding foi obrigada a implementar mudanças efetivas de governança. Em 2016, a construtora teve 

queda de 67% na receita líquida.  

A Odebrecht teve projetos cancelados no México, Colômbia e Panamá.  

Há investigações que envolvem a empresa em 15 países e acordos de leniência foram firmados 

também nos EUA e Suíça, além do Brasil. 

 

Planos econômicos passados a limpo. 

Depois de décadas, finalmente chegou ao fim a discussão sobre o pagamentos de perdas ocorridas na 

caderneta de poupança em função dos planos econômicos dos anos 80 e 90.  

Um acordo entre Advocacia-Geral da União (AGU), representantes de bancos e associações de 

defesa do consumidor foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e deve afetar cerca de 1 

milhão de processos sobre o tema em todo o país.  

Mas atenção: o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) já alertou para tentativas de 

fraude usando o acordo como pretexto 
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Eike Batista preso: 

O empresário Eike Batista foi preso no fim de janeiro na Operação Eficiência, um desdobramento da 

Lava Jato. Em abril, ele passou a cumprir prisão domiciliar em sua casa no Jardim Botânico, na zona 

sul do Rio de Janeiro. Eike é réu na Justiça Federal do Rio por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e 

organização criminosa. 

 

Delação Joesley Batista da JBS: 

Quarta feira, dia 17 de maio: o cenário é o do melhor dos mundos fruto das boas notícias advindas da 

área econômica que animam o mercado.  

O extrato da quarta feira dia 17 reflete o movimento do dia anterior, terça feira dia 16, onde os fundos 

de investimento já haviam aferido rentabilidade de (+) R$ 1.063.850,52 

No final da tarde de quarta feira, após o fechamento dos mercados, explodiu uma verdadeira bomba 

atômica, na seguinte sequência: 

*19h30: O site do jornal "O Globo" publica reportagem do colunista Lauro Jardim que afirma que, 

em acordo de colaboração do frigorífico JBS, o presidente Michel Temer foi gravado pelo empresário 

Joesley Batista dando aval para a compra do silêncio do ex deputado Eduardo Cunha. Outros nomes 

da política nacional são citados, como Aécio Neves (PSDBMG), recebedor de R$ 2 milhões da 

empresa, e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. 

19h50: Temer interrompe reunião sobre renegociação de dívidas com o governo para discutir sua 

reação à crise. 

* 20h00: Sessão plenária da Câmara dos Deputados é encerrada em meio a protestos de deputados 

oposicionistas, que fazem coro de 'fora, Temer'. Deputado Alessandro Molon (RedeRJ) protocola 

pedido de impeachment do peemedebista inacreditavelmente 30 minutos depois... 

* 21h00: Manifestantes vão às ruas em grandes cidades, promovendo atos contra Temer na avenida 

Paulista e em frente ao Palácio do Planalto. Também são ouvidos panelaços em capitais pelo país 

* 22h25: Planalto quebra o silêncio inicial e divulga nota confirmando reunião de Temer com 

Joesley, mas negando que o presidente tenha tido qualquer conduta imprópria. 

23h30: Reações no meio político aumentam à noite. A ex-senadora Marina Silva (Rede) pede 

renúncia de Temer e eleições diretas. O procurador Carlos Fernando Lima, da força tarefa da Lava 

Jato, diz que a delação da JBS prova que o Ministério Público Federal não é partidário. 

QUINTA, 18 

* 6h00: Começa série de ações da PF, embasada na delação da JBS. Policiais federais cumprem 

mandados de prisão contra Andrea Neves, irmã de Aécio, e, pela primeira vez na Lava Jato, contra 

um procurador da República, Ângelo Goulart Villela, suspeito de repassar informações à empresa.  

Há outros seis mandados de prisão, incluindo contra Cunha e Funaro, que já estavam detidos. 

* 7h40: É divulgada informação de que a Procuradoria Geral da República pediu a prisão de Aécio. 

O ministro do Supremo Edson Fachin determina o afastamento do tucano do cargo, mas decide não 

levar o pedido de prisão ao plenário. 

* 9h30: Andréa Neves, detida em Belo Horizonte, chega à Polícia Federal.  Também pela manhã, foi 

detido um primo do tucano Frederico Pacheco de Medeiros, apontado como o emissário que retirou 

um pagamento da JBS em dinheiro vivo. 

* 10h20: Bovespa, em queda superior a 10%, interrompe negociações pela primeira vez desde 2008. 

O dólar atinge R$ 3,40. A bolsa fecha a quinta feira com seu pior dia em nove anos. 

*11h40: Surgem novos detalhes da delação da JBS a respeito de Temer.  Informação publicada pelo 

site "Antagonista", e confirmada pela Folha, aponta que consta na delação que o presidente antecipou 

a Joesley Batista que o Comitê de Política Monetária cortaria a taxa de juros em 1%. 

* 12h50: O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que "os atingidos" pela delação 

precisam renunciar, caso "as alegações de defesa não forem convincentes". 
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* 13h00: Líderes tucanos se reúnem em Brasília para decidir a respeito do afastamento de Aécio da 

presidência nacional do PSDB. A decisão do partido é colocar o deputado Carlos Sampaio (SP) no 

comando nacional da sigla 

13h40: "O Globo" divulga fotos que mostram o recebimento de dinheiro por Frederico Pacheco de 

Medeiros e pelo deputado federal Rodrigo Rocha Loures. 

* 14h00: Supremo confirma abertura de inquérito contra Temer para apurar se houve obstrução de 

Justiça na delação da JBS. 

* 16h10: Temer faz pronunciamento de menos de cinco minutos em Brasília, diz que a gravação de 

Joesley foi "clandestina" e fala que não renunciará. Ele reafirma que não cometeu ilegalidades e que 

o empresário apenas mencionou ajuda à família do ex-deputado Eduardo Cunha. 

* 18h15: Diálogos são tornados públicos pelo Supremo. 

18 de maio de 2017 entrou para a história como a quinta feira negra no mercado financeiro e de 

capitais brasileiro.  

Ou seja: a mesma carteira, que na terça feira rendia (+) R$ 1.063.850,52 na quinta apresentava 

rentabilidade negativa de (-) R$ 1.648.755,13. 

 

Reforma da Previdência: 

O governo apresentou uma proposta de reforma da Previdência em dezembro de 2016, mas ela sofreu 

alterações na comissão especial da Câmara.  

O primeiro texto proposto pelo deputado Arthur Maia (PPS-BA), relator da reforma, foi aprova foi 

aprovado pela comissão e seguiu para ser votado pelo plenário da Câmara.  

A dificuldade para conseguir os 308 votos favoráveis (3/5 dos deputados), em duas votações no 

plenário, fez com que o governo enxugasse a proposta mais uma vez, em uma tentativa de garantir a 

aprovação, o que não aconteceu.  

O embate foi transferido para 2018 e, por ser um ano eleitoral, as chances de votação se tornam ainda 

mais remotas, empurrando o problema para o próximo Presidente da República.  

Em sendo aprovada com todas as concessões feitas até o momento, o governo conseguiria “estancar” 

um gasto de R$ 480 bilhões em dez anos, conforme projeções do Ministério da Fazenda. 

 

PIB: 

A economia brasileira saiu da recessão em 2017, após dois anos seguidos de retração.  

Os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano mostram que 

nos nove meses de 2017, o Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos 

no país) registrou crescimento acumulado de 0,6% em relação a igual período de 2016.  

Com isso, a projeção de crescimento do Ministério da Fazenda para 2017 subiu de 0,5% para 1,1%. 

A revisão se deve, entre outros fatores, ao ajuste para reduzir endividamento, que favorece o 

crescimento; e à inflação mais baixa, que possibilita a recuperação do consumo. 

 

Orçamento e Meta Fiscal: 

Apesar da perspectiva positiva de crescimento, a demora na recuperação econômica acarretou 

dificuldades na administração do Orçamento em 2017, chegando a comprometer o funcionamento de 

serviços públicos.  

No fim de março, a equipe econômica indicou que faltavam R$ 58,2 bilhões para cumprir a meta de 

déficit primário (resultado negativo sem o pagamento dos juros da dívida pública) de R$ 139 bilhões. 

Uma semana mais tarde, o governo anunciou o corte de R$ 42,1 bilhões de despesas discricionárias 

(não obrigatórias). Em julho, o bloqueio foi ampliado para R$ 44,9 bilhões. 

Depois de constatar a incapacidade de cumprimento da meta fiscal, em meados de agosto, a equipe 

econômica aumentou tributos, especialmente o PIS/COFINS dos combustíveis e elevou para R$ 159  
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bilhões a meta de déficit primário para 2018 do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência 

Social e Banco Central).  

A partir daí, a recuperação da economia, a alta de impostos e algumas receitas extraordinárias 

melhoraram o caixa do governo. 

Em setembro, a equipe econômica liberou R$ 12,8 bilhões do Orçamento. Mais R$ 7,5 bilhões foram 

desbloqueados em novembro e mais R$ 5 bilhões em dezembro, reduzindo para R$ 19,6 bilhões as 

verbas contingenciadas do Orçamento de 2017.  

Segundo o Ministério do Planejamento, o governo deve cumprir, com pequena folga, a meta de 

déficit primário de 2017. Em novembro, o Governo Central registrou o primeiro superávit primário 

para o mês em quatro anos. 

 

Oi: 

O plano de reestruturação judicial da Oi foi aprovado neste mês.  

Com isso, fica aberto o caminho para a recuperação da operadora — que tem dívidas de R$ 64 

bilhões —, o que deve evitar a falência ou a intervenção do governo federal na empresa. 

 

Petrobras: 

A Petrobras começa a colher os primeiros resultados após sua reorganização interna, com as perdas 

provocadas por seu uso político e pelo esquema de corrupção revelado pela Lava-Jato.  

O prejuízo, que nos primeiros nove meses de 2016 somou R$ 17,3 bilhões, se transformou num lucro 

de R$ 5 bilhões no mesmo período deste ano.  

Entre outras iniciativas, o programa de desinvestimento da petroleira, que pretende vender parte do 

capital da BR Distribuidora por R$ 5 bilhões, foi um dos responsáveis pelo resultado.  

Desde julho, a Petrobras tem reajustado o preço dos combustíveis de acordo com as oscilações de 

mercado, atrás de uma imagem de independência do governo. 

 

Refis e Repatriação: 

Parte da demora na retomada se deveu a dificuldades de relacionamento do governo com o 

Congresso Nacional, que acabaram adiando medidas propostas pela equipe econômica para reforçar o 

caixa da União.  

Uma delas foi a medida provisória (MP) que criou o Programa de Regularização Tributária (PRT), 

editada em janeiro, que previa o parcelamento de débitos de contribuintes com a  

União, sem perdão de multas nem de juros.  

Sem acordo no Congresso, a MP perdeu a validade no fim de maio, e o Executivo teve de editar outra 

medida, criando o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) também chamado de Novo 

Refis, dessa vez com desconto nas multas e nos juros. 

Durante a tramitação, o Congresso introduziu ainda mais benefícios no Novo Refis, que diminuíram 

a estimativa de arrecadação com o programa.  

O prazo de adesão, previsto inicialmente para o fim de agosto, foi prorrogado duas vezes: para 31 de 

outubro e 14 de novembro.  

Até o fim de novembro, o PRT e o Pert tinham arrecadado R$ 20,25 bilhões. Isso porque os 

contribuintes pagaram a entrada neste ano e só desfrutarão dos benefícios fiscais nas parcelas a partir 

de janeiro. 

Outra medida para reforçar o caixa terminou com baixa adesão.  

A segunda etapa do programa de regularização de ativos no exterior, conhecida como repatriação, só 

arrecadou R$ 1,6 bilhão, contra estimativa inicial de R$ 13 bilhões. 
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Arrecadação com Leilões: 

Além dos programas de parcelamento especial de dívidas com a União, os leilões de concessões de 

aeroportos, de petróleo e gás na camada pré-sal e nas outras áreas e a renovação da concessão de 

quatro usinas hidrelétricas da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) reforçaram os cofres 

federais ao longo do ano. 

Em julho, o Tribunal de Contas da União (TCU) chegou a emitir um alerta sobre o risco de o governo 

não conseguir arrecadar R$ 19,3 bilhões para cumprir a meta fiscal ainda este ano.  

O leilão das usinas da Cemig chegou a ser suspenso pela Justiça Federal, mas a liminar foi cassada, e 

a venda arrecadou R$ 12,1 bilhões. No fim do ano, o Tesouro conseguiu garantir R$ 65 bilhões em 

receitas extraordinárias, dos quais R$ 31,4 bilhões apenas por meio dos leilões de concessões. 

 

Privatizações: 

Outra notícia de destaque para a economia brasileira foi o lançamento do pacote de privatizações. Em 

agosto, o governo anunciou que 57 projetos serão incluídos no Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI).  

Na tentativa de estimular a economia e obter receitas para ajudar a fechar as contas públicas, estão na 

lista 14 aeroportos, 11 blocos de linhas de transmissão de energia elétrica, 15 terminais portuários, 

rodovias e empresas públicas como Casa da Moeda, Companhia Docas do Espírito Santo, Casemg e 

CeasaMinas. 

Outro movimento, que era muito esperado pelo mercado, foi o anúncio da privatização da Eletrobras. 

A estimativa é que a venda irá trazer aos cofres da União R$ 7,7 bilhões, embora o mercado projete 

algo em torno de R$ 15 bilhões. 

 

Cortes em serviços públicos: 

Por causa dos ajustes para cumprir a meta fiscal, os cortes feitos pelo governo ao longo do ano 

afetaram alguns serviços públicos. Por falta de dinheiro, a emissão de passaportes pela Polícia 

Federal ficou suspensa por um mês.  

A Polícia Rodoviária Federal reduziu o patrulhamento e suspendeu alguns serviços, como resgate 

aéreo e escoltas. Diversas universidades federais anunciaram insuficiência de recursos para o 

segundo semestre. 

O remanejamento emergencial de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a 

melhoria da arrecadação no segundo semestre amenizaram a situação de alguns órgãos públicos, que  

tiveram parte das verbas retidas liberadas. No caso das universidades federais, somente no fim de 

novembro todos os recursos de custeio (despesas de manutenção) foram desbloqueados. 

 

Crise nos Estados: 

Nas contas dos estados, os reflexos da crise e da recessão foram ainda mais visíveis em 2017, apesar 

da recuperação econômica no segundo semestre, e levaram a atraso de pagamentos a fornecedores, a 

credores e a servidores locais.  

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe não conseguiram 

pagar o décimo terceiro do funcionalismo em dia. 

No estado do RJ, depois de um período de otimismo e prosperidade, os fluminenses se encontram 

mergulhados em crise profunda, com ex-governadores, ex-presidentes da Assembleia Legislativa e 

ex-presidentes do Tribunal de Contas presos por corrupção.  

Servidores estaduais estão com os salários atrasados, obras estão paralisadas e os equipamentos da 

Olimpíada de 2016 se deterioram.  

A Uerj, principal universidade estadual, pode parar as atividades e a violência voltou a aterrorizar o 

cotidiano dos cariocas. 
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Em fevereiro, o Palácio do Planalto enviou ao Congresso o projeto de lei complementar que criou o 

Programa de Recuperação Fiscal para unidades da Federação com alto endividamento e problemas de 

liquidez. A lei só foi sancionada em maio.  

O programa prevê a suspensão do pagamento da dívida dos estados com a União e uma linha especial 

de crédito de bancos privados a estados que se comprometerem com um programa de ajuste fiscal 

que inclui aumento de tributos, corte de gastos e privatizações. 

No começo de junho, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o acordo de recuperação 

fiscal, que só foi homologado em setembro. O governo fluminense terá de fazer um ajuste de R$ 63 

bilhões até 2020.  

O leilão para definir o empréstimo de R$ 2,9 bilhões para regularizar os salários do funcionalismo no 

estado ocorreu em novembro, mas a operação de crédito só foi autorizada pelo Palácio do Planalto no 

último dia 15 e os salários atrasados começaram a ser pagos a partir do dia 20. 

Depois do Rio de Janeiro, o Ministério da Fazenda reiniciou as negociações com o Rio Grande do 

Sul. A principal dificuldade consiste em harmonizar as estatísticas de pagamento aos servidores 

gaúchos às normas do Tesouro Nacional e da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Com greve de servidores públicos, policiais e bombeiros, o Rio Grande do Norte teve um socorro de 

R$ 600 milhões negado pelo Ministério da Fazenda e recorreu ao TCU para tentar reverter a medida. 

O Tesouro Nacional descarta ajuda com recursos do Orçamento e promete uma linha de crédito 

atrelada a um programa de modernização da gestão pública acompanhado pelo Banco Mundial, num 

projeto-piloto que poderá ser expandido a outros estados. 

 

Emprego: 

O início da recuperação da economia levou a uma reação nos dados do emprego em 2017.  

Nos 11 meses do ano, o saldo de empregos chegou a 299.635 novas vagas, com expansão de 0,78% 

em relação ao mesmo período de 2016, segundo os dados Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged). 

Apesar do saldo acumulado, novembro teve resultado negativo, com 12.292 vagas fechadas, já 

consideradas as novas regras de contratação estabelecidas pela reforma trabalhista.  

A queda de novembro reverteu uma série de sete resultados positivos consecutivos na geração de 

empregos.  

Em 12 meses (dezembro de 2016 a novembro de 2017), o saldo também é negativo, com redução de 

178.528 postos de trabalho, uma retração de 0,46%. 

 

Reforma Trabalhista: 

O governo também deu sequência a uma série de reformas. Após aprovar em 2016 a regra do teto de 

gastos, que controla as despesas públicas, o governo Michel Temer conseguiu aprovar, em julho, na 

Câmara dos Deputados, o texto central da reforma trabalhista.  

Foram alterados quase cem artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT.  

O projeto foi analisado no Senado, mas, por acordo, não foi modificado.  

O presidente Michel Temer sancionou o texto em novembro e comprometeu-se em rever, por medida 

provisória, pontos polêmicos da reforma, sobretudo em relação aos contratos de trabalho temporários.  

O ponto central da reforma foi permitir que acordos entre patrões e empregados prevalecessem sobre 

o legislado nas negociações trabalhistas.  

Enquanto empresários comemoram a aprovação, reclamando da judicialização excessiva, sindicatos e 

alguns partidos políticos temem a precarização do trabalho.  

Parte do Ministério Público do Trabalho criticou a reforma e há expectativa sobre interpretações dos 

tribunais sobre acordos referentes a jornadas, bancos de hora e condições de trabalho.  
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Judiciário: Após ter sido encarado como o fiel escudeiro da manutenção dos preceitos democráticos 

em 2016, com seu papel preponderante no impeachment de Dilma Rousseff, o Poder Judiciário 

voltou a enfrentar embates com o Legislativo e o Executivo em 2017.  

Em novembro, a corte decidiu que cabe ao Legislativo dar a palavra final sobre medidas cautelares 

impostas a parlamentares, como recolhimento noturno e afastamento do mandato.  

Era o caso de Aécio Neves.  

O Congresso reclamou e o Supremo recuou.  

A maior corte do país também não deu respostas definitivas sobre a questão do porte de drogas e 

aborto em casos de fetos portadores de zika vírus.  

O país ainda aguarda.  

Espera também por uma decisão sobre a prisão de réu em segunda instância, o que pode mudar o 

quadro eleitoral de 2018. 

 

Política: 

Rodrigo Janot: As flechas certeiras do procurador-geral da República até setembro, Rodrigo Janot — 

“enquanto houver bambu, vai ter flecha”, declarou ele neste ano —, atingiram sobretudo PT, PMDB 

e PSDB. Seus inimigos o acusam de ter agido politicamente.  

Um de seus últimos alvos foi o presidente Michel Temer. O fim da “era Janot”, porém, foi polêmico.  

O procurador-geral, responsável pelo acordo de delação premiada com a JBS, foi obrigado a rescindir 

a negociação com Joesley Batista após a descoberta de que seu braço-direito, o procurador Marcelo 

Miller, havia atuado para a holding durante o processo.  

O acordo de delação ficou sob suspeita e ainda precisará ser revisto pela PGR e validado pelo 

Supremo.  

As flechadas de Janot atingiram um presidente e quatro ex-presidentes. 

 

Gilmar Mendes: O ministro do Supremo Gilmar Mendes esteve envolvido em polêmicas com o ex-

procurador-geral da República Rodrigo Janot.  

Ele concedeu três habeas corpus ao empresário Jacob Barata Filho, conhecido no Rio como Rei do 

Ônibus, impedindo sua prisão.  

Janot levantou relações de proximidade entre o ministro e o investigado. 

 Mendes também ordenou a soltura de Eike Batista, que havia sido preso em janeiro na esteira da 

Operação Lava-Jato.  

Em outubro, o ministro discutiu, no plenário do STF, com o colega Luís Roberto Barroso, que o 

acusou de ser leniente com a “criminalidade do colarinho branco”.  

O ministro exibe, no site do Supremo, um currículo com 80 páginas. 

 

Raquel Dodge: Primeira mulher a chefiar a Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge ficou em 

segundo lugar na lista tríplice do MPF e foi indicada pelo presidente Michel Temer em julho.  

Ela é vista no Ministério Público como um quadro bastante experiente, tendo atuado em polêmicas 

operações, como o mensalão do DEM e a força-tarefa no Acre, que processou e prendeu Hildebrando 

Paschoal, o “deputado da motosserra”.  

Caberá a ela definir os novos rumos da Lava-Jato. 

 

Teori Zavascki: A morte do ministro do STF em janeiro, vítima de um acidente aéreo em Parati (RJ), 

aprofundou a crise política no país. Teori era o relator no Supremo da Operação Lava-Jato. Sua vaga 

na corte viria a ser ocupada por Alexandre de Moraes. 
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Rodrigo Maia: Primeiro na linha sucessória, o presidente da Câmara Rodrigo Maia viu seu nome 

aflorar como possível presidente-tampão caso a denúncia contra Michel Temer fosse aprovada.  

O clima político entre o Planalto e o Congresso azedou, mas o deputado manteve a diplomacia e se 

empenhou na votação das reformas.  

Porém, foi o primeiro a vociferar que o governo não teria os votos necessários para aprovar a reforma 

da Previdência.  

Em virtude da boa interlocução com o mercado, seu nome aparece como possibilidade para 2018, 

numa chapa, como vice. Ele sustenta que disputará a reeleição. 

 

Sérgio Cabral: O ex-governador fluminense é réu em dez processos e já foi condenado em dois, 

somando quase 60 anos de pena.  

Está preso na cadeia de Benfica, no Rio de Janeiro, onde se descobriu em novembro que vem 

recebendo produtos alimentares de luxo clandestinamente. 

 

Geddel Vieira Lima: O pemedebista baiano, ex-ministro sob Lula e Temer, foi preso duas vezes em 

2017. Em um apartamento seu, a Polícia Federal encontrou caixas e malas cheias de dinheiro, que 

demorou 14 horas para ser contado: eram mais de R$ 51 milhões. 

 

Geraldo Alckmin: Conduzido ao comando do PSDB neste mês, com apoio de 470 colegas e apenas 

três votos contrários, Geraldo Alckmin viu renascer a possibilidade de disputar mais uma vez a 

Presidência.  

Alckmin conseguiu, ainda, driblar o afilhado João Doria, prefeito de São Paulo, dentro do PSDB.  

É provável que o governador dispute prévia no partido em 2018, mas dificilmente será derrotado.  

O imbróglio para o partido ainda é a difícil projeção de Alckmin nas pesquisas de intenção de voto: 

até agora ele aparece em quarto lugar, embolado com nomes como Ciro Gomes (PDT) e Joaquim 

Barbosa (sem partido).  

Alckmin manteve-se distante do governo de Michel Temer, mas agora ensaia uma aproximação com 

o PMDB. 

 

Jair Bolsonaro: Em ascensão nas pesquisas de intenção de votos, Jair Bolsonaro chegou ao fim do 

ano consolidado no segundo lugar, perdendo apenas para o ex-presidente Lula.  

O deputado encarna o espírito antipetista e antiesquerdista, assumindo bandeiras da extrema direita. 

Diz ser defensor “da família, da soberania nacional, do direito à propriedade e dos valores sociais do  

trabalho e da livre iniciativa”. Bandeiras, segundo ele, “fortemente combatidas pelos partidos de 

ideologia esquerdista”.  

Bolsonaro tem modificado o discurso autoritário e de viés intervencionista para agradar a segmentos 

do mercado.  

Ele é réu no Supremo, onde responde a duas ações penais por apologia ao estupro e injúria. Já 

defendeu abertamente a tortura e é a favor da revogação do estatuto do desarmamento.  

 

João Doria: Tendo vencido a eleição municipal do ano passado em São Paulo já no primeiro turno, o 

empresário parecia ter se credenciado para ser o candidato presidencial dos tucanos no ano que vem. 

Depois de implementar rapidamente programas sobre pichação, combate ao consumo de crack, 

atendimento de saúde e outros, sua popularidade teve uma queda acentuada em meados do ano, 

comprometendo o projeto de voos mais altos. 

 

Lula: O ex-presidente é a figura-chave da eleição de 2018.  

Lidera as pesquisas e mostrou sua força política em uma turnê pelo Nordeste.  
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Porém, sofreu sua primeira condenação no âmbito da Operação Lava-Jato e, se for condenado em 

segunda instância, não poderá concorrer. 

 

Marisa Letícia: A ex-primeira-dama morreu em fevereiro, vítima de um acidente vascular-cerebral 

(AVC). Ela tinha 66 anos. 

 

Michel Temer: Em apenas um ano e quatro meses de mandato oficial (após o impeachment no dia 31 

de agosto de 2016), Michel Temer tornou-se o mais impopular presidente desde o início da 

redemocratização do país.  

É reprovado por 73% dos brasileiros, segundo o Datafolha, e por 74%, conforme a pesquisa 

CNI/Ibope.  

Em ambas, sua aprovação varia de 5% a 6%, respectivamente.  

Em sondagem feita pelo grupo Eurásia, Temer chegou a ser apontado como o mais impopular 

presidente do mundo.  

O abalo crucial à sua imagem ocorreu em maio, quando vieram à tona os áudios de conversa entre ele 

e o empresário Joesley Batista, da JBS, que seriam usados em delação premiada.  

A conversa fundamentou as denúncias da Procuradoria-Geral da República contra o presidente.  

Em agosto, o Congresso rejeitou o pedido da PGR para iniciar investigação por corrupção passiva.  

Em outubro, o presidente livrou-se da segunda denúncia, desta vez por organização criminosa e 

obstrução à justiça. Ao cair no furacão da Lava-Jato, Temer passou a dedicar-se à própria 

sobrevivência política.  

Apesar do discurso de que arrumaria a economia do país após o impeachment, Temer não conseguiu 

assegurar a votação da reforma da Previdência e tem boa parte de seu governo no encalço do 

Judiciário.  

A despeito da impopularidade do líder maior do país, o PMDB aposta na melhoria do quadro 

econômico e ensaia lançar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, à Presidência. 

 

PMDB: 

As investigações da Lava-Jato se concentraram fortemente no maior partido brasileiro neste ano, que 

mudou o nome para MDB.  

No Rio de Janeiro, dominado por pemedebistas desde a década de 90, alguns dos principais quadros 

foram parar na prisão.  

No plano nacional, nomes como Geddel Vieira Lima, Wellington Moreira Franco e o presidente 

Michel Temer foram alvos de denúncias. 

 

PSDB: 

Se a vitória de João Doria à Prefeitura de São Paulo já tinha dividido os tucanos, a má fase de Aécio 

Neves levou o PSDB ao divã.  

O partido optou por cooperar com o governo Temer, mas o desgaste progressivo da atual 

administração e, consequentemente, da própria sigla, racharam o ninho tucano.  

Com Temer e Aécio alvos de denúncia de corrupção, o PSDB viu ruir seu discurso pró-ética. Em 

maio, o partido passou a ser comandado por Tasso Jereissati.  

Em novembro, foi a vez de o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso apelar para que os tucanos 

deixassem o governo.  

Aécio Neves destituiu Jereissati da presidência logo em seguida aos conselhos de FHC, 

aprofundando a crise.  
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Com os nomes do PSDB patinando nas pesquisas de intenção de votos para a Presidência, os antigos 

dirigentes apelaram ao bom senso e selaram um acordo.  

Geraldo Alckmin, pré-candidato, agora comanda o partido, mas as fissuras são evidentes.  

O PSDB ainda terá que tornar clara sua postura em relação ao governo Temer, que quer votar em 

2018 a reforma da Previdência. 

 

PT: 

O PT escolheu a senadora e ex-ministra Gleisi Hoffmann (PR) para comandar o partido.  

Lula, como sempre, definiu a disputa.  

Correntes de esquerda rejeitaram apoiar a senadora, também ré na Lava-Jato.  

A imagem do partido, aos poucos, dá sinais de melhora.  

O ex-presidente Lula lidera todos os cenários eleitorais para 2018 e venceria qualquer candidato no 

segundo turno, mas pode ser condenado em segunda instância em janeiro e ser impedido de disputar. 

 

Economia 

Câmbio-Dólar: 

A taxa de câmbio no mês de dezembro/2017 continuou estável, fechando o mês em R$3,27. É 

esperado que a taxa de câmbio mantenha-se relativamente estável no ano de 2018, com ligeira alta, 

fechando em dezembro /2018em R$3,35. 

 

Crédito: 

O crédito no país deve registrar o segundo ano seguido de queda em 2017, com expectativa de 

retomada em 2018.  

A expectativa do Banco Central é que o crédito ofertado pelos bancos deve apresentar retração de 1% 

neste ano e crescimento de 3% em 2018.  

Nos 11 meses de 2017, o crédito caiu 1,4%, ficando em R$ 3,063 trilhões.  

Desse total, o crescimento dos empréstimos para as famílias (5,1%) não foi suficiente para 

compensar a queda do crédito para as empresas (7,9%), influenciada pela redução dos empréstimos 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  

Uma parte da redução do crédito para as empresas se deve à substituição do financiamento do 

sistema financeiro pelo mercado de capitais. 

Em 2017, houve redução do custo dos empréstimos para empresas e famílias, mas as taxas ainda são 

altas. Os recuos foram influenciados pela redução da taxa básica de juros, a Selic, e da inadimplência.  

Em novembro, a taxa média anual do crédito com recursos livres para as famílias ficou em 58,1%, 

com recuo de 14,3%, no ano.  

A taxa das empresas ficou em 22,9% ao ano, com redução de 5,2%. 

Em abril de 2017, começou a valer regra do Conselho Monetário Nacional (CMN) que limitou a 30 

dias o tempo para permanecer no rotativo do cartão de crédito.  

As instituições financeiras foram obrigadas a transferir a dívida para o crédito parcelado, que tem 

taxas menores.  

Em novembro, a taxa do rotativo do cartão de crédito para quem paga pelo menos o valor mínimo da 

fatura chegou a 218,3% ao ano.  

A taxa cobrada dos consumidores que não pagaram ou atrasaram o pagamento mínimo ficou em 

410,4% ao ano, com redução de 109,3 pontos percentuais.  

 

Liberação do FGTS e do PIS/Pasep: 

Em meio à queda da inflação e dos juros, o consumo em 2017 também foi incentivado pela liberação 

de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do PIS/Pasep. 
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Segundo a Caixa Econômica Federal, foram pagos mais de R$ 44 bilhões relativos às contas inativas 

do FGTS, 88% do valor atualizado disponível para os benefícios sem movimentação até 31 de 

dezembro de 2015.  

Segundo o banco, a medida beneficiou mais de 25,9 milhões de trabalhadores.  

Os saques foram feitos entre 10 de março e 31 de julho.  

O governo também liberou R$ 7,2 bilhões de lucro do FGTS a cerca de 88 milhões de trabalhadores. 

O valor liberado equivale a 50% do lucro líquido do fundo no ano anterior.  

Em agosto, o saque de contas do PIS/Pasep foi liberado para homens a partir de 65 anos e mulheres a 

partir de 62 anos.  

Pelos cálculos do governo, a liberação injetou cerca de R$ 16 bilhões na economia, o que representa 

0,25% do PIB. A medida atingiu 8 milhões de pessoas, sendo que a maioria tem saldo na conta do 

PIS/Pasep em torno de R$ 750.  

Na última semana do ano, o governo reduziu para 60 anos a idade mínima para saque do PIS/Pasep, 

tanto para homens quanto para mulheres. 

 

Pacote de medidas econômicas: 

Quando anunciou a ampliação para R$ 159 bilhões do déficit previsto nas contas públicas de 2017 e 

do próximo ano, o governo divulgou, em paralelo, um pacote de medidas para melhorar a 

arrecadação e reduzir os gastos com pessoal.  

No entanto, das 11 propostas listadas na ocasião como essenciais para permitir o cumprimento das 

novas metas fiscais — como congelamento de salários e aumento da contribuição previdenciária dos 

servidores —, apenas três foram adiante.  

Elas representam R$ 7,3 bilhões da economia de R$ 24,3 bilhões prevista inicialmente com o pacote. 

Como a maioria das propostas nem sequer foi encaminhada ao Congresso, apenas 30% da estimativa 

poderá ser incluída no Orçamento do próximo ano, restando um buraco de R$ 17 bilhões. 

Em agosto, um decreto modificou o programa Reintegra e evitou que a isenção fiscal dos 

exportadores passasse de 2% para 3% do total comercializado em 2018.  

Com isso, ficou garantida uma redução de gastos de R$ 2,6 bilhões.  

O governo conseguiu ainda desengavetar, na Câmara, um projeto que reforça a aplicação do teto 

remuneratório de R$ 33,7 mil, o que deve gerar uma economia de R$ 1,9 bilhão no próximo ano.  

Finalmente, o projeto da reoneração da folha de pagamento de diversos setores, que também tramita 

na Câmara, pode garantir uma receita extra de R$ 4 bilhões no ano que vem.  

Enquanto medidas mais consistentes não são aprovadas, a situação fiscal se agrava.  

De janeiro a agosto de 2017, as despesas com pessoal cresceram 10,7% acima da inflação na 

comparação com o mesmo período de 2016, somando R$ 186,8 bilhões.  

Enquanto isso, os gastos com benefícios previdenciários tiveram alta real de 6,7% no mesmo 

intervalo, para R$ 349,7 bilhões.  

Já as despesas totais cresceram 0,3% enquanto a receita líquida encolheu 0,7% na mesma base de 

comparação. 

 

Inflação: 

O ano de 2017 foi marcado por um forte processo de desinflação, que surpreendeu agentes 

econômicos. A recessão dos últimos anos contribuiu para conter os preços. A inflação oficial, medida 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deve ficar abaixo de 3%, que é o piso 

da meta. 

 

O IPCA 2017 divulgado pelo IBGE em janeiro de 2018 fechou na casa dos 2,95%, resultado bem 

abaixo dos 5,97% em igual período do ano de 2016.  
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Com a contribuição da safra agrícola, os preços dos produtos alimentícios, que respondem por 25% 

das despesas das famílias, foram decisivos para as seguidas quedas nas taxas de inflação ao longo do 

ano e encerraram novembro com os custos menores pelo sétimo mês consecutivo.  

Por outro lado, os preços de gás, gasolina e energia subiram ao longo de 2017, mas têm peso menor 

ao serem comparados com a queda dos alimentos. 

 

 
 

 

 

Taxa básica de juros: 

Com os preços mais baixos e expectativas para uma inflação menor, a taxa básica de juros, a Selic, 

passou por um ciclo de cortes, chegando ao menor nível histórico.  

Nas oito reuniões de 2017, Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic 

sucessivamente, com queda acumulada de 6,75 pontos percentuais, passando de 13,75% ao ano para 

7% ao ano. 

Em dezembro, o Copom sinalizou que pode haver nova redução da Selic em fevereiro de 2018.  

Segundo o comitê, a continuidade da redução da taxa depende da evolução da atividade econômica e 

das expectativas de inflação. 
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Análise dos Investimentos: 

 

A Política de Investimentos do IPSPMP-PIRAPREV para o exercício de 2017 foi apreciada e 

aprovada pelo Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo, tendo sido disponibilizada no 

endereço eletrônico www.piraprev.com.br. 

Os fundos de investimento foram analisados sob vários vértices tais como por segmento e 

subsegmento de mercado; por índices; benchmark e VaR, resultando em análises individuais e 

contaram com enquadramento integral aos limites determinados na Resolução do Conselho 

Monetário Nacional Nº 3.922/2010, bem como aos parâmetros preestabelecidos na Política Anual de 

Investimentos do IPSPMP-PIRAPREV . 

Os indicadores econômicos tiveram o seguinte desempeno: 
 

ÍNDICES IPCA META CDI SELIC IDkA IRFM IRFM-1 IMA IMA B IMA B5 IMA B5+ IBOV

IPCA 2A GERAL FCH

Janeiro 0,38 0,8950 1,0800 1,0900 1,0873 2,2800 1,2900 1,8000 1,8700 1,1600 2,2400 7,3800

Fevereiro 0,33 0,7100 0,8700 0,8700 1,3510 2,0100 1,0073 2,2649 3,8491 1,4921 5,0582 3,0800

Março 0,25 0,7400 1,0500 1,0500 1,6207 1,5042 1,1241 1,2151 1,0448 1,3909 0,8751 -2,5200

Abril 0,14 0,5983 0,7900 0,7900 0,9241 0,5347 0,8736 0,2868 -0,3219 0,7098 -0,8155 0,6400

Maio 0,31 0,7683 0,9300 0,9300 0,4466 0,3020 0,9104 0,0786 -1,1882 0,0843 -1,7760 -4,1200

Junho -0,23 0,2283 0,8100 0,8100 0,7933 1,3516 1,5081 0,8165 0,1645 0,5246 -0,0555 0,3000

Julho 0,24 0,6983 0,8000 0,8000 2,5271 2,3067 1,0494 2,3393 3,9976 2,8464 4,6736 4,8000

Agosto 0,19 0,6483 0,8000 0,8000 0,9657 1,0600 0,9000 1,0700 1,3400 1,2500 1,3600 7,4600

Setembro 0,16 0,6183 0,6400 0,6400 0,9113 1,4789 0,7446 1,3344 1,8108 1,0066 2,3987 4,8800

Outubro 0,42 0,8783 0,6400 0,6400 0,8015 0,1000 0,6200 0,1300 -0,3800 0,4800 -1,0100 0,0200

Novembro 0,39 0,8483 0,5700 0,5700 0,2580 0,0900 0,2000 0,0000 -0,7600 0,1000 -1,4000 -3,1500

Dezembro 0,44 0,8983 0,5400 0,5400 1,1616 1,2400 0,5700 0,8800 0,8300 0,8800 0,7900 6,1600  
Total :           2,95          8,54             9,93         9,94      13,61      15,20         11,20      12,80    12,79       12,58       12,75       26,86 
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As rentabilidades aferidas na carteira do IPSPMP-PIRAPREV acompanharam os benchmarks a que 

se propuseram os fundos de investimento que, por sua vez, acompanharam os índices. As variações 

negativas ocorreram por força exclusivamente da instabilidade política que contaminou o mercado 

financeiro e de capitais brasileiro. Não obstante, a Carteira de Investimentos obteve desempenho 

positivo de 12,47 % contra a meta atuarial (IPCA + 5,5%a.a) de 8,22% , ou Index de (+) 4,25% p.p. 

 

Análise do Retorno versus Meta Atuarial:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Retorno % Meta (IPCA + 5,5%) p.p..Indx

1,99% 0,84% 1,15

2,29% 0,71% 1,57

1,03% 0,74% 0,32

0,15% 0,52% -0,47

-0,72% 0,78% -1,50

0,67% 0,22% 0,24

2,71% 0,69% 2,08

1,62% 0,68% 0,97

1,55% 0,59% 0,59

-0,02% 0,87% -0,92

-0,35% 0,71% -1,06

1,55% 0,87% 0,71

12,47% 8,22% 4,25
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As variações patrimoniais positivas e negativas apresentaram a seguinte evolução nos segmentos de 

renda fixa e de renda variável: 

 

Mês Renda Fixa 

( + ) 

Renda Variável 

( + ) 

Renda Fixa 

( - ) 

Renda Variável 

( - ) 

Janeiro 796.343,33 292.095,13 2.715,32 575,44 

Fevereiro 1.047.152,48 201.791,26 - - 

Março 599.596,63 32.130,99 - 68.890,58 

Abril 169.161,07 74.156,23 37.474,93 - 

Maio 88.430,32 8.767,80 308.704,87 190.545,65 

Junho 327.080,03 51.044,79 - 1.984,47 

Julho 1.320.285,36 250.551,78 - 998,98 

Agosto 575.458,01 363.836,65 - - 

Setembro 694.475,07 233.994,26  11.765,82 

Outubro 103.638,73 14.771,39 66.496,50 68.427,04 

Novembro 69.621,75 37.640,58 114.051,06 200.765,81 

Dezembro 472.465,04       458.018,52 - 3.839,24 

 

Total: 

 

 

6.263.707,82 

 

2.018.799,38 

 

529.442,68 

 

547.793,03 

 
RENTABILIDADE NEGATIVA POR MÊS E POR FUNDO:

FUNDO R. FIXA E VARIÁVEL JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL 1º Sem.

Itau FOF Ações Ibov 12.375,39R$  72.776,15R$    85.151,54R$       

Itau Gov. Corporativa 41.671,74R$  67.690,29R$    109.362,03R$     

Itau Inst. Alocação Dinâmica RF FICFI 113.719,52R$  113.719,52R$     

Kinea II Real E.E. FII 2.140,00R$      241,60R$         2.381,60R$          

Caixa Inst. BDR Nível I 575,44R$               575,44R$             

Caixa Valor Dividendos 14.843,45R$  47.939,21R$    1.742,87R$     64.525,53R$       

Caixa FI Brasil IMA B 8,19R$               28,53R$            36,72R$                

Caixa Brasil FI 2024 IV TP RF 4.817,00R$      4.817,00R$          

Bradesco Inst. FICFI RF IMA B TIT 16.823,29R$    61.413,49R$    78.236,78R$       

Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP 206,04R$          375,17R$          581,21R$             

Itau Instit. RF Inflação 5 FIC 2.715,32R$           2.715,32R$          

Safra IMA FIC RF 20.437,41R$    128.351,16R$  148.788,57R$     

TOTAL 3.290,76R$           -R$               68.890,58R$  37.474,93R$    499.250,52R$  1.984,47R$     610.891,26R$     

FUNDO R. FIXA E  VARIÁVEL JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 2º Sem. TT INDIVIDUAL

Itau FOF Ações Ibov 36.814,22R$    93.629,36R$    130.443,58R$     215.595,12R$        

Itau Gov. Corporativa 20.520,15R$    57.393,36R$    77.913,51R$       187.275,54R$        

Itau Inst. Alocação Dinâmica RF FICFI -R$                    113.719,52R$        

Kinea II Real E.E. FII 11.765,82R$  3.839,24R$     15.605,06R$       17.986,66R$          

Caixa Inst. BDR Nível I 998,98R$               998,98R$             1.574,42R$            

Caixa Valor Dividendos 11.092,67R$    48.814,78R$    59.907,45R$       124.432,98R$        

Caixa FI Brasil IMA B 10,47R$            19,74R$            30,21R$                66,93R$                  

Caixa Brasil FI 2024 IV TP RF 1.393,00R$      11.189,00R$    12.582,00R$       17.399,00R$          

Bradesco Inst. FICFI RF IMA B TIT 21.799,68R$    41.119,69R$    62.919,37R$       141.156,15R$        

Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP 162,49R$          302,94R$          465,43R$             1.046,64R$            

Itau Instit. RF Inflação 5 FIC -R$                    2.715,32R$            

Safra IMA FIC RF 43.130,86R$    61.419,69R$    104.550,55R$     253.339,12R$        

Itau Institu.Ações Phoenix FI 928,31R$          928,31R$             928,31R$                

TOTAL 998,98R$               -R$               11.765,82R$  134.923,54R$  314.816,87R$  3.839,24R$     466.344,45R$     1.077.235,71R$    

TOTAL ANUAL 1.077.235,71R$    
 

O resultado das variações positivas subtraído do resultado das variações negativas proporcionou 

rentabilidade positiva da carteira de investimentos como um todo nos dois segmentos: 
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Renda Fixa 6.263.707,82 (-)     529.442,68                    = ( - )   5.734.265,14 

Renda Variável 2.018.799,38 (-)     547.793,03                    = ( - )   1.471.006,35 

TOTAIS       8.282.507,20 (-)   1.077.235,71                       ( + )  7.205.271,49 

 

 

Receitas e Despesas. 

 

A despesa do RPPS correspondeu a (~) 28,95% da receita aferida, conforme espelho do Balancete da 

Receita e do Balancete da Despesa: 
 

  

 

RESUMO: 
 

     

 (+) Receitas                                 16.116.910,75 

 (+) Caixa                                           69.505,64 

        (- ) Despesas                                 4.667.121,40 

                     (- ) Restos a pagar:                             64.096,83          

  ____________________________        

                       

                    Superávit Financeiro:      R$         11.455.198,16 

 

 

 

 

 

 

RECEITA 

 

R$ 

 

 

Contribuição Servidor Ativo 

 

 

                      2.376.975,39 

 

Contribuição Servidor Inativo 

 

 

                          3.905,54 

 

Contribuição Patronal Ativo 

 

 

                    2.912.962,19 

 

Contribuição Patronal Inativo 

 

 

                          4.783,32 

 

COMPREV 

 

 

                        45.196,84 

 

Outras Restituições 

 

 

                             181,35 

 

APORTE  

 

 

                    2.304.946,99 

 

Parcelamento 

 

 

                      184.403,74 

 

Multa e Juros 

 

 

                          1.048,19 

 

Variações Financeiras 

                     

                    8.282.507,20 

 

 

Total das receitas: 
 

                16.116.910,75 

 

 

DESPESA 

 

 

R$ 

 

Aposentadorias 

 

 

2.384.165,26 

 

Pensões 

 

 

621.007,79 

 

Material de consumo 

 

 

17.505,08 

 

Outros Serviços 3º P.J. 

 

 

204.588,44 

 

Ampliação e reforma do prédio 

 

 

68.612,76 

 

Outros Serviços 3º P.F 

 

 

288.267,46 

 

Eqto. e Mat.  Permanente 

 

4.195,00 

 

COMPREV 

 

1.544,10 

 

Variações das Aplicações 

 

 

1.077.235,51 

 

Total das despesas: 

 

 

4.667.121,40 
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Licitações e Contratos 

        

Na modalidade de Dispensa, ocorreram as seguintes contratações: 

 
Processo 

 

Data Objeto/Favorecido Prazo 

meses 

Valor  total 

R$ 

01/2017 02/01/2017 Contratação de software p/ Fundos de Investimento 

IPC Tec. Ass. Ltda. ME 

 

12 

 

6.600,00 

02/2017 02/01/2017 Contratação de empresa de atuária para elaboração da 

avaliação atuarial 2017 

ETAA Escr. Tec. Ass Atuarial 

 

A vista 

 

5.800,00 

03/2017 06/02/2017 Contratação de empresa de consultoria financeira 

LDB Consultoria 

 

12 

 

7.080,00 

04/2017 21/03/2017 Aquisição de Material escritório 

Maria José Bueno Araújo 

 

A vista 

 

3.363,97 

06/2017 06/03/2017 Contratação de empresa especializada prestação serviços 

manutenção e alimentação pág. Face book 

 

12 

 

4.200,00 

07/2017 20/03/2017 Contratação de empresa especializada criação, 

diagramação, arte final  e impressão 

 

12 

 

7.575,00 

08/2017 13/04/2017 Aquisição de impressoras multifuncional,  01 lazer e 01 

laser color 

 

A vista 

 

 4.195,00 

09/2017 17/04/2017 Aquisição de cartuchos de tinta e toners para impressoras 

Juliana C M Conceição ME 

 

A vista 

 

1.704,00 

10/2017 22/05/2017 Aquisição de desumidificador de papel sulfite 

Maria José B Araújo 

 

A vista 

 

328,50 

12/2017 28/08/2017 Contratação de empresa de medicina especializada 

realização perícias médicas 

 

A vista 

 

2.100,00 

13/2017 11/09/2017 Aquisição de placa de identificação da fachada  

e placa inaugural 

 

A vista 

2.870,00 

  370,00 

14/2017 20/09/2017 Contratação de empresa especializada em manutenção 

preventiva e corretiva equipamentos informática 

Vértice TI 

 

 

12 

 

 

5.820,00 

15/2017 25/09/2017 Empresa especializada fornecimento energia elétrica 

ELEKTRO 

 

12 

 

4.200,00 

 

Na modalidade Carta Convite 

 

011/2017 25/08/2017 Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de contabilidade pública. 

Tecnopublica Tec. em Adm. Pub. Ltda. EPP 

 

 

12 

 

 

42.000,00 

 

     

Contribuições ao RPPS e Parcelamento de débito de contribuições patronais. 

 

 

A Câmara Municipal de Piracaia processou os pagamentos das obrigações patronais devidas dentro 

dos prazos legais. 
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A Prefeitura Municipal de Piracaia havia firmado em 2015 dois Termos de Acordo de Parcelamento e 

Confissão de Débitos Previdenciários relativos às ausências parciais de recolhimento de 

contribuições patronais relativas às competências julho e agosto/2015 (Termo de Acordo CADPREV 

00756/2015) e setembro e outubro/2015 (Termo de Acordo CADPREV 00884/2015),  perfazendo o 

montante total de R$ 694.709,65 amortizados em sessenta parcelas. 

 

O vencimento da parcela do primeiro acordo se dá todo dia 18 do mês e a do segundo, todo dia 25. 

As parcelas devidas no exercício de 2017 foram recolhidas dentro dos prazos estabelecidos. As 

demais competências foram recolhidas dentro dos prazos estabelecidos; os valores recebidos estão 

estratificados no item Das Receitas e Despesas. 

 

Judicial 

 

Durante o exercício o IPSPMP-PIRAPREV não foi objeto de denúncias, representações ou ações 

judiciais ou administrativas. 

 

Transparência 

 

Os atos Administrativos, Financeiros e Orçamentários foram disponibilizados ao público na rede 

mundial de computadores-internet, no sítio www.piraprev.com.br. 

 

 

Benefícios 

 

Foram concedidos os seguintes benefícios previdenciários em 2016: 

 

Nome Processo Data Tipo 

( A ) aposentadoria 

( P )  pensão 

Djair de Oliveira Leme 01/2017 06/02/2017 A 

Leda Maria Santana de Camargo 02/2017 20/02/2017 A 

Sandra Regina de O. Nogueira 04/2017 06/02/2017 A 

José Antônio Baptista de Oliveira 07/2017 20/03/2017 A 

Cleonice Ap. da Silva César 08/2017 13/03/2017 A 

Benedito Carlos Martins 09/2017 20/03/2017 A 

Maria Margarete da Silva 10/2017 17/04/2017 A 

Alexandrina de Fátima Bueno Borsatti 11/2017 02/05/2017 A 

José Expedito Ap. da Luz 12/2017 15/05/2017 A 

Dirce Paschoal 13/2017 22/05/2017 A 

Jair Aparecido de Oliveira 14/2017 19/06/2017 A 

Francisco das Chagas Nunes 15/2017 27/06/2017 A 

Neide Aparecida de Lima Batista 16/2017 03/07/2017 A 

Benedito José de Moraes 17/2017 01/09/2017 A 

Vânia Marques de A. Furquim 18/2017 01/12/2017 A 

Elizabeth Mariano Ottoni 19/2017 01/11/2017 A 

Noel Canedos de Oliveira 20/2017 01/11/2017 A 
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Compensação Previdenciária 

 

No exercício de 2017, o IPSPMP-PIRAPREV operacionalizou a Compensação Previdenciária fruto 

do Convênio firmado com MPS em 2002 e atualizações posteriores,  recebendo a título de 

COMPREV do INSS a importância de R$ 45.196,84  referente a 10 processos, também havendo 

pagamento de COMPREV ao INSS no valor de R$  1.544,10 /ano referente a 03 processos. 

 

 

Do Equilíbrio Financeiro e da Meta Atuarial 

 

À luz dos cenários, a gestão do Regime Próprio teve como principal desafio na administração dos 

recursos, o cumprimento da meta atuarial na casa de 5,5% ao ano mais a variação da inflação medida 

pelo IPCA. 

 

A meta atuarial 2017 foi cumprida, vez que foi estipulada em cupom de juros de 5,5% a.a. mais a 

variação do IPCA  o que veio a totalizar   8,22%  % no ano. 

 

Conforme demonstrado no relatório de rentabilidade consolidada dos investimentos de folhas, o 

fechamento de 2017 resultou em rentabilidade da ordem de 12,47 % ou, uma diferença a maior da 

ordem de 4,25% sobre a meta estabelecida. 

 

A avaliação atuarial  para o exercício de 2017 (elaborada na data base 31/12/2016)  determinou as 

alíquotas  a serem praticadas  necessárias  ao equilíbrio financeiro do RPPS, as quais foram 

implementadas através do Decreto Municipal nº 4.348, de 19 de maio de 2017 que homologou a 

Avaliação Atuarial. 

 

 
 

 

 

 

        

         

 

Previsto 58.920.985,37 

Realizado 62.535.430,12 

Superávit: 3.614.444,75 
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Comparativo entre avaliações atuariais
2016  x  2017

2016

Ativo Real  Ajustado                 40.076.041,98

Provisão Matemática                  69.134.428,15

Outros Créditos                        23.837.554,27

Déficit Técnico                           4.534.477,31

2017

Ativo Real  Ajustado                 51.666.729,11

Provisão Matemática                  91.027.602,54

Outros Créditos                        30.562.147,07

Déficit Técnico                           8.798.726,36

 
 

 

 Gestão Administrativa 

 

Todos os atos praticados pela gestão foram referendados pelos Conselhos 

Administrativo e Fiscal, devidamente registrados em Ata. As principais ações da Gestão no 

exercício de 2017 foram: 

 

 Observância ao fiel cumprimento da Política de Investimentos, resultando no 

enquadramento frente à resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922 durante 

todo o exercício; 

 Concepção e encaminhamento ao Ministério da Previdência Social da Avaliação 

Atuarial 2017; 

 Adequação das alíquotas de contribuição detectadas no DRAA 2017; 

 Elaborados, postados e publicados os demonstrativos exigidos na legislação vigente 

tanto ao Ministério da Previdência Social quanto ao TCE através do Sistema 

AUDESP; 

 Processada análise e concessão de benefícios conforme especificado no SISCAA; 

 Representação do RPPS nas relações com terceiros; 

 Atendimento a toda Legislação Federal pertinente aos critérios exigíveis à obtenção do 

CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária, o qual foi renovado sem restrições; 

 Subsídios às reuniões do Comitê de Investimento e Conselho Administrativo ocorridas 

no exercício; 

 Aprovação sem restrições dos atos praticados pela Unidade Gestora; 

 Atendimento a Auditoria do TCE. 
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 Praticados atos de gestão orçamentária, planejamento financeiro e administrativo 

inerentes ao funcionamento do RPPS; 

 Manutenção e Concessão dos Benefícios previdenciários; 

 Consolidação da Autarquia Municipal; 

 Elaborados relatórios de Controle Interno Bimestrais; 

 Capacitação dos servidores e conselheiros –TCE- na– Ciclo de Palestras e Debates; 

 Realização de recadastramento dos servidores inativos e pensionistas de forma mensal, 

por mês de aniversário; 

 Manutenção do website www.piraprev.com.br a fim de dar transparência aos atos do 

RPPS; 

 Reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão;  

 Elaboração e homologação da Política de Investimentos 2018. 

 Ministrado curso  FORMAÇÃO DE GESTORES 2017 para capacitação dos novos 

pares dos Conselhos Administrativo e Fiscal empossados em dezembro de 2016; 

 Alteração da legislação previdenciária municipal atualizando-a; 

 Mudança para a Sede Própria do IPSPMP PIRAPREV. 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – 

PIRAPREV, em 07 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

Osmar Giudice 
Superintendente 

CPA 20 ANBIMA 

CGRPPS 447 APIMEC 
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