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AVISOS, ATAS E
EDITAISBase de clientes da banda larga

fixa continua crescendo no país
ANATEL

AGÊNCIA BRASIL

O serviço de banda larga
fixa recebeu 69,74 mil no-
vos assinantes em fevereiro
e registrou um aumento de
0,26%emrelaçãoaomêsan-
terior. Nos últimos 12 me-
ses, a banda larga fixa teve
adição de 1,23 milhão de cli-
entes (4,81%), e o número
total de usuários do serviço
no país chegou a 26,86 mi-

lhões, segundo dados divul-
gados ontem (4) pela Agên-
ciaNacionaldeTelecomuni-
cações (Anatel).
De janeiro para fevereiro

deste ano, os maiores cres-
cimentos percentuais re-
gistrados foram no Espíri-
to Santo com um aumento
de 2,11%, no Rio Grande do
Norte com 1,92% a mais, e
no Piauí com crescimento
de 1,71%. As maiores que-
das foram observadas no
Rio de Janeiro, com redu-

ção de 0,84% no número
de usuários; no Amazonas,
com queda de 0,47%; e no
RioGrandedoSul, comde-
créscimode0,38%.

CRESCIMENTO
Nos últimos 12meses, to-

dos os Estados apresenta-
ram crescimento. Os mai-
ores percentuais foram re-
gistrados no Maranhão e
no Rio Grande do Nor-
te, ambos com aumento de
11,98%nabasedeclientes.

Meirelles: Governo espera
concluir reformas este ano
Segundo o ministro, fazendo todas as reformas necessárias,
crescimento do potencial do PIB ficará entre 3,5% e 4%

essas reformas todas ainda
em 2017”, afirmou. Meirel-
les participou do Brazil In-
vestiment Forum – com o
tema Perspectivas na Eco-
nomia em 2017 e Reformas
Recentes. Ele também fa-
lou sobre a expectativapara

a queda dos juros. “O mer-
cado, de fato, prevê uma
queda substancial da taxa
de juros, que é o resulta-
do da queda da inflação,
mas evidentemente o Ban-
co Central faz um bom tra-
balhodeanálise técnica.”

EXPECTATIVA
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O ministro da Fa-
zenda, Henrique
Meirelles, apre-
sentou ontem (4)

a investidores e executivos,
em São Paulo, a projeção
para o crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB,
somade todososbens e ser-
viços produzidos no país)
paraospróximosanos.
“A nossa expectativa é

que, fazendo todas as refor-
mas necessárias, teremos
algo entre 3,5% e 4% de
crescimento do potencial
do PIB, aquilo que o país
é capaz de crescer sem in-
flação. Falamos de umcres-
cimento médio nos próxi-
mos anos com todas as re-
formas feitas – a boanotícia
é que esperamos concluir

Ministro da Fazenda falou da expectativa de retomada do crescimento
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O mercado, de
fato, prevê uma
queda substancial
da taxa de juros,
que é o resultado
da queda da
inflação”.
Henrique Meirelles

EXPECTATIVA
A expectativa do ministro

é que o país retome a traje-
tória de crescimento. “Opaís
está voltando a crescer e, em
consequência, a taxa de ju-
ros estrutural da economia,
queédiferentedaSelic (taxa
básica de juros), está caindo.
O que importa de fato é a
taxa de juros estrutural, que
éocustoBrasil.”


