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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 09.132.659/0001-76 - NIRE 33.3.0030151-8

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 
26 DE JUNHO DE 2017. 1. Data, Horário e Local: 26 de junho de 2017, às 
16:00 horas, na sede da Companhia, situada na cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, n.º 1.012, 10º andar, Parte, Centro, 
CEP 20.071-910. 2. Convocação: Dispensada a publicação de edital face à 
presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista no artigo 124, §4º 
da Lei nº 6.404/76. 3. Presenças: Acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no “Livro de 
Presença de Acionistas”. 4. Mesa: Assumiu a presidência da mesa o Sr. Ro-
berto Catalão Cardoso, que convidou o Sr. André Santos Correia para atuar 
como secretário. 5. Ordem do dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia de 
membro da Diretoria da Companhia e (ii) Eleger novo membro da Diretoria da 
Companhia. 6. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas, por 
unanimidade dos acionistas presentes: (i) Foi autorizada que a lavratura da 
presente Ata seja feita sob a forma de sumário e que sua publicação seja fei-
ta com a omissão das assinaturas dos Acionistas presentes, como facultam, 
respectivamente, os §§1º e 2º do art. 130, da Lei nº 6.404/76; (ii) Os Senhores 
Acionistas tomaram conhecimento da renúncia do Diretor, Sr. Antonio João 
Filho, agradecendo ao mesmo pelos serviços prestados enquanto exerceu 
referidas funções. (iii) Os Senhores Acionistas aprovaram a eleição de novo 
membro da Diretoria da Companhia, Sr. Rodrigo Marques de Oliveira, bra-
sileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de Identidade nº 08979365-7 
– IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.663.777-20, residente e domicilia-
do na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Henri 
Dunant, nº 780, Torres A e B, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04709-110, 
para exercer o cargo de Diretor com prazo de gestão até a Assembleia Geral 
Ordinária de 2018, data de término do prazo de gestão dos demais membros 
da Diretoria da Companhia. O Diretor ora eleito apresentou à Companhia seu 
Termo de Posse contendo a Declaração de Desimpedimento, informando 
não ter qualquer impedimento à assunção do respectivo cargo, em obser-
vância ao disposto no art. 147, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76, conforme anexo 
I. Sendo assim, em razão da deliberação acima, a Diretoria da Companhia, 
na presente data, passa a ter a seguinte composição até a Assembleia Geral 
Ordinária de 2018: Roberto Catalão Cardoso, Rodrigo Marques de Oliveira e 
Daniel Feldmann Barros, todos como Diretores sem designação específica. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa 
a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta 
a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro-RJ, 26 
de junho de 2017. ASSINATURAS: Roberto Catalão Cardoso - Presidente da 
Mesa; André Santos Correia – Secretário; ACIONISTAS: Claro Telecom Par-
ticipações S.A. e Telmex Solutions Telecomunicações S.A., ambas represen-
tadas pelo Diretor, Roberto Catalão Cardoso. Certifico que a presente é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio. André Santos Correia - Secretário. JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: EMBRATEL TVSAT 
TELECOMUNICAÇÕES S.A. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 
3065907 e data de 12/07/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

id: 2778131. EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz 
de Direito, Dr.(a) Ana Paula Azevedo Gomes - Juiz Titular do Cartório da 
7ª Vara Cível da Regional de Campo Grande, RJ, FAZ SABER aos que o 
presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Carlos da 
Silva Costa, 141 BL 1 6º AND CEP: 23050-230 - Campo Grande - Rio de 
Janeiro - RJ Tel.: 34709838 e-mail: cgr07vciv@tjrj.jus.br, tramitam os 
autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Contratos Bancários / 
Direito Civil, de nº 0028832-83.2015.8.19.0205, movida por BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de LOURDES LIRA 
CAMACHO DUQUE COELHO, objetivando rescindir o contrato de 
empréstimo datado de 15/01/2014, n.º 775030120, bem como condená-lo 
ao pagamento de 50 parcelas, no importe de R$ 718,37, cada uma, 
aplicando-se, sobre o saldo devedor multa e correção monetária, ou 
comissão de permanência. Assim, pelo presente edital CITA o réu 
LOURDES LIRA CAMACHO DUQUE COELHO, CPF nº 779.193.197-49, 
residente e domiciliado na Estrada Domagarca, 176, bl 10 ap 401, Campo 
Grande, Rio de Janeiro/RJ, que se encontra em lugar incerto e 
desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao 
pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 334, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador 
especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de 
Janeiro, três de agosto de dois mil e dezessete.  

DIÁRIO COMERCIAL – 15 e 16/08/2017 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 004/2017-ASL-1.1

Objeto: “SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO 1º 
E 2º TRAMO E DAS CAIXAS DE CHEGADA E CONFLUÊNCIA DO 
EMISSÁRIO SUBMARINO DE IPANEMA”.

Dia: 18/09/2017 Horas: 11:00 h

Local: Av. Presidente Vargas, 2655 – Térreo – Sala de Licitações

Valor Estimado: R$ 2.116.474,59

O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.cedae.com.br/licitacao, podendo alternativamente, ser retirado 
mediante permuta de duas resmas de papel tamanho A4 – 75g/m², no 
endereço supramencionado, onde os interessados também poderão 
obter todas as informações sobre a licitação, no horário de 9h às 12h 
e das 14h às 17h ou pelos telefones (XX) 21 2332-3836/2332-3828.

SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A. - SULACAP CNPJ/MF nº 
03.558.096/0001-04 NIRE 3330027486-3. Ata da Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 29 de março de 2017. Em 29.03.2017, 
às 10h15min, na sede da Companhia, na R. Beatriz Larragoiti Lucas 121, 
Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, e por conferência telefônica, reuniu-
se o Conselho de Administração, com a presença da totalidade de seus 
membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I.(Re)eleger os 
membros da Diretoria da Companhia, para mandato de 1 (um) ano que 
terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária 
a realizar-se em 2018, sendo: (i) reeleito Presidente: Gabriel Portella 
Fagundes Filho, brasileiro, casado, economista, ident. 02984341-4 (IFP/
RJ), CPF 338.990.297-04, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com 
endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; (ii) reeleito Vice-Presidente: André 
Luiz Lauzana dos Santos, brasileiro, casado, contador, ident. 09099098-7 
(IFP/RJ), CPF 025.949.637-55, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; e (iii) reeleitos Diretores sem 
designação especial: Arthur Farme d’Amoed Neto, brasileiro, casado, 
engenheiro, ident. 46.943-D (CREA/RJ), CPF 433.574.747-00, residente e 
domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti 
Lucas, 121; Laenio Pereira dos Santos, brasileiro, separado judicialmente, 
contador, ident. RJ-062599/O-3 (CRC/RJ), CPF 458.465.027-68, residente e 
domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti 
Lucas, 121; e Reinaldo Amorim Lopes, brasileiro, casado, atuário, ident. 
09502909-6 (IFP/RJ), CPF 023.606.897-03, residente e domiciliado no Rio 
de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 e (iv) 
eleito Diretor sem designação especial: Emil Andery, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, ident. 11.236.336 (SSP/SP), CPF 054.743.918-
03, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua 
Beatriz Larragoiti Lucas, 121. Os membros da Diretoria ora (re)eleitos 
declararam estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos 
respectivos cargos e preencher as condições previstas na Resolução 
CNSP 330/2015. II. Consignar que a remuneração global e anual dos 
administradores foi fixada pela Assembleia Geral Ordinária de 29.03.2017. 
III. Indicar, para a função de diretor responsável pelos controles internos 
específicos para a prevenção contra fraudes, conforme disposto na Circular 
Susep nº 344/2007, o Sr. Emil Andery, Diretor eleito nesta reunião, em 
substituição ao Sr. Reinaldo Amorim Lopes. IV. Consignar a responsabilidade 
atribuída aos seguintes Diretores pelas funções específicas junto ao órgão 
regulador: (i)Funções de caráter executivo ou operacional: André Luiz 
Lauzana dos Santos: responsável pela gestão da área técnica, nos termos 
da Circular SUSEP 234/2003 e Resolução CNSP 321/2015; Arthur Farme 
d’Amoed Neto: responsável pelas relações com a SUSEP; e Laenio Pereira 
dos Santos: responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento 
das normas e procedimentos de contabilidade e responsável administrativo-
financeiro. (ii)Funções de caráter de fiscalização ou controle: Reinaldo 
Amorim Lopes: responsável pelos controles internos, nos termos da Circular 
SUSEP 249/2004; e responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 
9.613/1998 e na Circular SUSEP 445/2012; Emil Andery: responsável pelos 
controles internos específicos para a prevenção contra fraudes, nos termos 
da Circular SUSEP 344/2007. (iii)Outras funções: Cristiano Donisete Barbieri: 
responsável pela Área de Tecnologia da Informação. V. Ratificar, nos termos 
do §5º do art. 11 do Anexo II da Resolução CNSP 330/2015, os cargos e 
funções dos membros da Diretoria, sendo: (i) Presidente: Gabriel Portella 
Fagundes Filho; (ii) Vice-Presidente: André Luiz Lauzana dos Santos 
(responsável pela gestão da área técnica, nos termos da Circular SUSEP 
234/2003 e Resolução CNSP 321/2015); e (iii) Diretores sem designação 
especial: Arthur Farme d’Amoed Neto (responsável pelas relações com a 
SUSEP); Emil Andery (responsável pelos controles internos específicos para 
a prevenção contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP nº 344/2007); 
Laenio Pereira dos Santos (responsável pelo acompanhamento, supervisão 
e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e responsável 
administrativo-financeiro); e Reinaldo Amorim Lopes (responsável pelos 
controles internos, nos termos da Circular SUSEP 249/2004 e responsável 
pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/1998 e na Circular 445/2012). 
V. Reconduzir, para o mandato de 1 (um) ano, que terminará em data 
coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018, 
respeitadas as legislações aplicáveis, os seguintes membros do Comitê de 
Auditoria da Companhia: (i) Presidente e membro tecnicamente qualificado: 
Domingos Carelli Netto, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, 
ident. 2.936.410 (SSP/SP), CPF 039.286.408-87, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, com endereço na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 
n° 1830, Torre 2, 7º andar; e (ii) Membros: Carlos Infante Santos de 
Castro, brasileiro, divorciado, engenheiro, ident. 22.007-D (CREA/RJ), 
CPF 339.555.907-63, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com 
endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121; e Renato Russo, italiano, 
casado, executivo, ident. RNE W364684-1, CPF 041.163.508-50, residente 
e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti 
Lucas, 121. Os membros do Comitê de Auditoria declararam preencher as 
condições previstas nas Resoluções CNSP nº 321/2015 e 330/2015. VI. 
Aprovar o valor de até R$100.000,00 para a remuneração global e anual do 
Comitê de Auditoria. Discutidas as matérias, foram as mesmas aprovadas 
pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, 
foi assinada por todos. RJ 29.03.2017 Ass: Patrick de Larragoiti Lucas, 
Presidente; Carlos Infante Santos de Castro e Gabriel Portella Fagundes 
Filho, Conselheiros; Fernanda Bezerra, secretária da reunião. JUCERJA nº 
3072313 em 14.08.2017. Secretário Geral: Bernardo F. S. Berwanger.

GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ/MF Nº 27.652.684/0001-62 - NIRE Nº 33.300.278.575

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Às 10h 
do dia 28/06/17, na sede social da Cia, na Rua Candelária, nº 65, conjuntos 
1701 e 1702, RJ/RJ, CEP 20091-020. 2. Convocação: Dispensada a publi-
cação de editais de convocação, na forma do disposto no § 4º do art. 124, 
da lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estar presente a 
acionista titular da totalidade das ações emitidas pela Sociedade. 3. Ordem 
do Dia: deliberar sobre: (i) a substituição do diretor responsável pelo cumpri-
mento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Instrução 
CVM 558; (ii) a substituição do diretor responsável pela gestão de risco, nos 
termos do art. 4º, inciso V da Instrução CVM 558; (iii) a ratificação das indi-
cações dos diretores responsáveis pelas seguinte atribuições: a) administra-
ção de carteira de valores mobiliários, na categoria administrador fiduciário; 
b) administração de carteira de valores mobiliários, na categoria gestor de 
recursos; c) distribuição de cotas de fundos de investimento, bem como pelo 
cumprimento das normas do inciso I, do art. 30 da Instrução CVM 558; d) 
da Instrução CVM 539; e) da Instrução CVM 301. 4. Presentes: Presente 
acionista representando a totalidade do capital total e votante da Sociedade 
conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de 
Acionistas. 5. Composição da Mesa: Presidente - Sra. Ana Clara Monteiro 
Rodrigues; Secretário - Sr. Rafael Libman. 6. Deliberações: (i) Substituir o 
atual diretor responsável pela gestão de risco, nos termos do art. 4º, inci-
so V da Instrução CVM 558, pela diretora estatutária Ana Clara Monteiro 
Rodrigues, brasileira, solteira, economista, RG nº 27.211.000-0 SSP/SP e 
CPF nº 282.568.988-28, com escritório comercial na Av. Paulista, nº 1.106, 
6º andar/SP. (ii) Substituir o atual diretor responsável pelo cumprimento de 
regras, políticas, procedimentos e controles internos e da Instrução CVM 
558, pela diretora estatutária Ana Clara Monteiro Rodrigues, brasileira, 
solteira, economista, RG nº 27.211.000-0 SSP/SP e CPF nº 282.568.988-28, 
com escritório comercial na Av. Paulista, nº 1.106, 6º andar/SP. (iii) Ratificar 
a indicação do diretor estatutário Eduardo Alvares Moreira brasileiro, ca-
sado, engenheiro civil, RG nº 104104765 e CPF nº 043.055.557-19, com 
escritório comercial na Av. Paulista, nº 1.106, 6º andar/SP, como responsável 
pela administração de carteira de valores mobiliários, na categoria admi-
nistrador fiduciário. (iv) Ratificar a indicação do diretor estatutário Renan 
Helayel Vieira, brasileiro, solteiro, economista, RG nº 128058971 IFP/RJ, 
CPF nº 054.862.247-70, residente e domiciliado na Praia de Botafogo nº 
228, 9º andar - parte, Botafogo/RJ, como responsável pela administração 
de carteira de valores mobiliários, na categoria gestor de recursos. (v) Rati-
ficar a indicação do diretor estatutário Eduardo Alvares Moreira brasileiro, 
casado, engenheiro civil, RG nº 104104765 e CPF nº 043.055.557-19, com 
escritório comercial na Av. Paulista, nº 1.106, 6º andar/SP, como responsá-
vel pela distribuição de cotas de fundos de investimento, bem como pelo 
cumprimento das normas do inciso I, do art. 30 da Instrução CVM 558. (vi) 
Ratificar a indicação do diretor estatutário Evandro Luiz de Almeida Pe-
reira, brasileiro, casado, economista, RG nº 50.763.000-2 SSP/SP, CPF nº 
015.165.927-35, com escritório comercial na Av. Paulista, nº 1.106, 6º andar/
SP, como responsável pela Instrução CVM 301. (vii) Ratificar a indicação 
do diretor estatutário Evandro Luiz de Almeida Pereira, brasileiro, casado, 
economista, RG nº 50.763.000-2 SSP/SP, CPF nº 015.165.927-35, com es-
critório comercial na Av. Paulista, nº 1.106, 6º andar/SP, como responsável 
pela Instrução CVM 539. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata em 
forma de sumário, nos termos do § 1º do Art. 130 da Lei das S.A., que, lida 
e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Ana Clara Monteiro Rodri-
gues - Presidente; Rafael Libman - Secretário; Acionista: Brasil Plural S.A. 
Banco Múltiplo. Jucerja nº 3072026 em 11/08/2017.
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Fundos tentam barrar bancos na gestão de 
previdência complementar de servidores
Mesmo sem a opção ser permitida hoje, deputado Arthur Maia introduziu mudança em relatório

Com a retomada das dis-
cussões sobre a Refor-
ma da Previdência, os 
fundos de pensão co-

meçaram nova ofensiva para 
barrar a proposta que permite 
à iniciativa privada assumir a 
gestão dos planos de aposenta-
doria complementar de servido-
res públicos mediante licitação. 
Hoje essa opção não é permiti-
da, mas o relator da reforma, 
deputado Arthur Oliveira Maia 
(PPS-BA), introduziu a mudan-
ça em seu relatório, que ainda 
não foi votado pelo plenário da 
Câmara dos Deputados.

Em campanha para tentar 
reverter a medida, a Associa-

ção Nacional dos Participantes 
de Fundos de Pensão (Anapar) 
realizou estudo que mostra que 
o benefício mensal pago pelos 
fundos é 238% maior do que na 
previdência privada. “Estamos 
contrários à abertura (da ges-
tão para a iniciativa privada), 
e um dos motivos está explícito 
no estudo”, disse o consultor da 
Anapar, Luiz Felippe Fonseca.

A entidade também acre-
dita que os dados contribuem 
para desfazer a imagem ruim 
em torno dos fundos de pensão, 
após episódios como a Opera-
ção Greenfield, que investiga 
fraudes na gestão dos recur-
sos dos fundos, causando per-

das aos beneficiários. No ano 
passado, Petros (de servidores 
da Petrobras), Postalis (Cor-
reios) e Funcef (Caixa) tive-
ram, juntos, rombo superior a 
R$ 30 bilhões. “Queremos res-
gatar a visibilidade dos fundos, 
que estão sendo mal vistos pela 
sociedade”, afirmou Fonseca.

A simulação considera que o 
beneficiário contribuiria com R$ 
500 mensais durante 35 anos. 
Com isso, cálculos da entidade 
apontam que o valor da aposen-
tadoria vitalícia seria de R$ 2,7 
mil para um segurado de fundo 
de pensão, e de R$ 803,04 para 
um beneficiário de plano privado.

A associação atribui a dife-

rença ao fato de os bancos e 
as seguradoras cobrarem taxas 
de administração e de carrega-
mento mais elevadas para geren-
ciarem os recursos. Além disso, 
os fundos de pensão argumen-
tam que eles não têm fins lucra-
tivos, ao contrário dos entes pri-
vados que oferecem o serviço.

Caso o beneficiário optasse 
por resgatar todo o valor capita-
lizado, em vez de receber a apo-
sentadoria vitalícia, o montante 
também seria maior dentro dos 
fundos de pensão, segundo a 
Anapar. Em um período de 35 
anos de contribuição, os fundos 
de pensão gerariam um valor 
acumulado 34,4% maior do que 

na iniciativa privada, enquanto 
ao logo de 49 anos a rentabili-
dade será 57,2% maior nos pla-
nos fechados.

Diante dos dados, a Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febra-
ban) disse apenas que “cada 
banco tem sua política e estra-
tégia comercial própria para pro-
dutos e serviços oferecidos aos 
clientes”.

A Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar (Abrapp), 
que representa os fundos, já arti-
cula a derrubada do artigo que 
prevê a possibilidade de licita-
ção, apesar de a aprovação da 
reforma como um todo ainda 

ser incerta diante da crise polí-
tica e da resistência de parla-
mentares em retomar a votação. 
Caso a medida passe, a entidade 
promete recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) e ques-
tionar a constitucionalidade da 
alteração.

O governo, por sua vez, 
disse que as entidades fecha-
das terão inclusive condições de 
custo melhores do que os ban-
cos para concorrer na licitação, 
justamente por não visarem ao 
lucro. Mas os fundos questio-
nam esses argumentos e recla-
mam que não têm os mesmos 
benefícios das instituições priva-
das, como incentivos tributários. 
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Ilan reforça importância de reformas a longo prazo
O presidente do Banco 

Central, Ilan Goldfajn, refor-
çou ontem, durante entre-
vista a jornalistas de veícu-
los estrangeiros, a importância 
das reformas para a economia 
brasileira no longo prazo. Ao 
mesmo tempo, quando ques-
tionado sobre o andamento 
das reformas no Congresso, 
afirmou que o BC não olha 
“mês a mês” ou as “mudan-
ças na negociação”.

“Temos dito que, no longo 
prazo, é importante que as con-

tas fiscais estejam em ordem”, 
afirmou Goldfajn em telecon-
ferência, ao avaliar o impacto 
das reformas para a política 
monetária. 

Questionado a respeito da 
Taxa de Longo Prazo (TLP), 
que foi criada pela medida pro-
visória 777, Goldfajn evitou 
abordar diretamente as dificul-
dades de tramitação no Con-
gresso. No entanto, salientou 
a importância da nova taxa no 
longo prazo. 

Ele reafirmou ainda uma 

ideia contida nas comunica-
ções mais recentes do BC: a 
de que a manutenção do atual 
ritmo de cortes da Selic (a taxa 
básica de juros) depende da 
permanência das atuais con-
dições na economia.

Ao abordar a atividade eco-
nômica, ele destacou a recu-
peração mais recente. “Depois 
de dois anos de recessão, no 
ano passado e no ano anterior, 
dados recentes confirmam que 
a economia se estabilizou e 
vemos perspectiva de recupe-

ração gradual”, pontuou Gol-
dfajn, citando sinais recentes. 

Entre eles, os dados do 
PIB no primeiro trimestre e 
o bom desempenho do setor 
agrícola. “Os números indus-
triais também mostram estabi-
lização e em alguns momentos 
recuperação”, disse. Goldfajn 
citou ainda o setor externo, 
que “já se recuperou”, com 
crescimento de exportações e 
importações. 

“O que vimos no segundo 
trimestre foi uma gradual recu-

peração. Vimos crescimento 
dos números de emprego”, 
acrescentou. “Em julho, por 
exemplo, vimos criação de 36 
mil postos de trabalho. Foi o 
quarto mês seguido de criação 
de vagas.” 

O presidente do BC tam-
bém destacou os números 
positivos do varejo divulga-
dos ontem pelo IBGE, com 
crescimento de 2,5% nas ven-
das no segundo trimestre do 
ano, ante o mesmo período de 
2016. “Os sinais mostram que 

estamos em uma recuperação 
gradual. De todo modo, claro, 
precisamos continuar obser-
vando, continuar olhando para 
frente, nos próximos meses.”

Goldfajn avaliou ainda que 
o cenário externo está “nor-
mal” para os ativos brasilei-
ros e destacou que a queda 
da inflação, vista no último 
ano, “continua até agora, até 
julho”. “As projeções para 
inflação neste ano e no pró-
ximo estão próximas do nosso 
alvo”, disse. 


