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A perspectiva de economistas para a inflação neste ano subiu e voltou a ficar dentro da meta oficial do 
governo, mas o mercado ainda vê a taxa básica de juros caindo a nova mínima história. Pesquisa Focus do 
Banco Central divulgada nesta segunda-feira (16) mostrou que a projeção de alta do IPCA, índice que mede 
a inflação, passou a 3% em 2017, contra 2,98% na avaliação anterior. Esse patamar representa exatamente 
o piso da meta para este ano e 2018, fixada em 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.  

Para 2018, os economistas consultados não fizeram ajustes e continuaram vendo alta de 4,02%. Nos dois 
casos, os especialistas elevaram as contas para os preços administrados (controlados pelo governo, como 
tarifas de telefonia e energia), passando a 6,66% neste ano, sobre 6,6% antes, e a 4,8% em 2018, contra 
4,7%. Para a política monetária, o Focus mostrou que o mercado manteve a projeção de corte de 0,75 ponto 
percentual na taxa básica de juros neste mês.  

A Selic está atualmente em 8,25% e, para esse ano e o próximo, a expectativa é de que a terminará a 7%. O 
Top-5, grupo que mais acerta as previsões, também vê a Selic nesse patamar em ambos os anos, sem 
alterar as contas. As expectativas para a economia melhoraram na pesquisa, com o crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) neste ano calculado agora em 0,72%, 0,02 ponto percentual a mais do que na 
semana anterior. Para 2018, a conta foi a 2,5%. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 18/10/2017 

 

 

 

 

 

Em agosto, o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) registrou déficit de R$ 16,9 bilhões, um 
crescimento de 8,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. A diferença é resultado de uma 
arrecadação de R$ 30,3 bilhões e despesa de R$ 47,2 bilhões. Se comparada a julho de 2017, a despesa 
teve aumento de 9,4%, justificado, em parte, pelo pagamento da primeira parcela do 13º aos segurados do 
INSS. O adiantamento gerou incremento de R$ 4,1 bilhões nas despesas. A arrecadação teve aumento de 
2,3%, se comparada ao mês anterior – passou de R$ 29,6 bilhões, em julho, para R$ 30,3 bilhões em agosto. 
Os números estão corrigidos pelo INPC. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 18/10/2017 

 

 

 

 

 

O Banco Central avaliou ontem em seu Relatório de Estabilidade Financeira (REF) referente ao primeiro 
trimestre do ano, que "os efeitos da economia em recuperação são lentamente percebidos no 
arrefecimento do risco de crédito às famílias". De acordo com a instituição, "o crédito às grandes 
corporações, contudo, ainda enfrenta os desafios decorrentes da materialização de risco". A autoridade 
monetária pontuou que o número de instituições financeiras (IFs) que percebem a recessão e a 
inadimplência como fontes de risco para a estabilidade financeira reduziu-se ao menor nível dos últimos 
cinco anos. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 18/10/2017 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius 18/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fonte: Jornal A Tribuna – 18/10/2017 
 

Muito mais do que preparar 

adequadamente as pessoas para 

disputarem uma vaga no mercado formal 

de trabalho, o lema atual é despertar o 

espírito de empreendedor desses 

profissionais. Com esse objetivo, o 

secretário de Estado do Emprego e 

Relações do Trabalho, José Luiz Ribeiro, 

quer fazer parcerias com os sindicatos da 

região que possuem escolas de 

qualificação para que os formados 

tenham mais acesso às linhas de crédito 

do Banco do Povo Paulista. Essa 

instituição ligada ao Governo do Estado 

tem à disposição dos moradores da região 

R$ 4,6 milhões e oferece, inicialmente 

empréstimos de até R$ 3 mil para 

pessoas físicas e de até R$ 7,5 mil para 

pessoas jurídicas. O diferencial em 

relação às demais instituições financeiras 

é a baixa taxa de juros (0,35% ao mês). 

"Sabemos que, mesmo se a indústria 

voltar a crescer, o arranjo produtivo será 

outro por causa das novas tecnologias. 

Por esse motivo, precisamos fomentar o 

empreendedorismo na Baixada Santista, o 

que vai ajudar muito a ajudar a economia 

local", explica Ribeiro. O representante da 

pasta esteve ontem em Santos para 

entregar computadores que serão 

instalados nos Postos de Atendimento ao 

Trabalhador (PATs) instalados na Baixada 

Santista e conversou com sindicalistas. 

Nos próximos dias, as unidades locais 

serão equipadas com novas impressoras 

e ventiladores para melhor equipar essas 

unidades. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 18/10/2017 
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