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☺☺☺☺ No dia do julgamento do ex-Presidente Lula (24/01), a moeda americana (Dólar) teve a 

maior queda em oito meses. A cotação fechou no menor valor desde 13/09/2017 ou seja a 
R$ 3,149. Também a bolsa de valores de São Paulo registrou novo recorde histórico, acima 
de 83 mil pontos e um ganho de 3,72%. 
 

���� Mesmo anunciando que em fevereiro a conta de luz não terá a cobrança de valor extra 

(bandeira) pela falta de chuva, a energia elétrica distribuída pela RGE, terá em abril um 
reajuste médio de 25,34% muito acima de qualquer expectativa!!!  
 

���� O Governo Federal divulgou que a previdência social teve um rombo de R$ 270 bilhões 

entre 2016 e 2017. O avanço foi de 41,914 bilhões em 2017 ante 2016. Os dados são do 
ministério da fazenda. 
 

���� Os economistas do mercado financeiro mantiveram as projeções de 2018 para o IPCA 

(inflação oficial). O relatório de mercado Focus do banco central mostrou que o cálculo para 
este ano segue em 3,95%. Há um mês era praticamente o mesmo índice: 3,96%. 
 

���� As empresas excluídas do simples nacional podem pedir nova opção de adesão ao 

regime, no máximo até 31 deste mês, sendo o mesmo prazo para regularizar os débitos 
tributários. As empresas que foram excluídas em 1º de janeiro precisam regularizar seus 
débitos. 
 

���� A Petrobras anunciou nova política de preços para o gás de cozinha (13kg). Primeiro 

houve uma redução de preços na ordem de 5% nas refinarias. Segundo a revisão de preços 
será trimestral e não mais mensal. O valor médio para consumidor final varia de R$ 66,00 a 
R$ 84,00. 
 

���� O balanço do governo central deve apontar um déficit primário em torno de R$ 130 

bilhões m 2017, informou o ministério da fazenda. Se a estimativa se confirmar, o resultado 
será muito próximo da meta fixada inicialmente para o orçamento do ano passado, um 
buraco de R$ 129 bilhões. 
 

���� A dívida pública federal, que iniciou o endividamento interno e externo no Brasil, fechou 

2017 em R$ 3,559 trilhões, informou o ministério da fazenda. O valor representa alta de R$ 
14,33% em relação a 2016. 
 
 

Dauter Berlese.  


