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SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 004/2016-ASL-1.1

Objeto: “CONTRATAÇÃO DO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS 
OBRAS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO DA 
BAIXADA FLUMINENSE”.

Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação em 
epígrafe que seria realizada em 21/12/2016 fica adiada “sine die”.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.

LIGHT ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 01.917.818/0001-36 - NIRE Nº 33.3.0016560-6

Subsidiária Integral Light S.A.
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 06 de dezembro de 2016. 1. Data, hora e local: 06/12/2016, às 11 hs, 
mediante conferência telefônica. 2. Presentes: Os Conselheiros efetivos 
Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Sérgio Gomes Malta, 
Mauro Borges Lemos, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de Rezende 
Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Alberto da Cruz e o Conselheiro 
Suplente em exercício Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior. Compareceram, 
também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros 
suplentes Samy Kopit Moscovitch, Cesar Vaz de Melo Fernandes, Rogério 
Sobreira Bezerra, Magno dos Santos Filho, o Diretor de Finanças Cláudio 
Bernardo Guimarães de Moraes, o Diretor de Energia Luis Fernando de 
Almeida Guimarães e a advogada Paula Regina Novello Cury, convidada 
para secretariar os trabalhos. 3. Assuntos Tratados - Deliberações: 3.1. 
ACD nº F-183CA/2016 (Light Energia S.A.) - Operação financeira para 
rolagem de dívida vincenda com o Banco Itaú S.A. (“Itaú”): O Conselho, 
por unanimidade, aprovou a contratação de operação financeira de R$ 
132.000.000,00 com o banco Itaú tendo como objetivo a rolagem integral do 
principal da dívida com vencimento em dezembro. O aval corporativo para a 
operação será da Light S.A., conforme ACD nº F-183CA/2016, de 02.12.2016. 
Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de 
Administração da Light Energia S.A., realizada no dia 06/12/2016, às 11 horas, 
mediante conferência telefônica. Paula Regina Novello Cury - Secretária da 
Reunião. Arquivada na JUCERJA nº 2984188, em 13.12.2016 - Bernardo F. S. 
Berwanger, Secretário Geral.

LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75

NIRE Nº 33.3.0026.316-1
Capital Aberto

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 
realizada em 06/12/2016. 1. Data, hora e local: 06/12/2016, às 10 hs, 
realizada mediante conferência telefônica. 2. Presentes: Os Conselheiros 
efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Sérgio Gomes 
Malta, Mauro Borges Lemos, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de 
Rezende Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Alberto da Cruz, Ricardo 
Reisen de Pinho, Silvio Artur Meira Starling, e o Conselheiro Suplente em 
exercício Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior. Compareceram, também, 
à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros 
suplentes Samy Kopit Moscovitch, Cesar Vaz de Melo Fernandes, Rogério 
Sobreira Bezerra, Magno dos Santos Filho, Eduardo Maculan Vicentini, o 
Diretor de Finanças Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, o Diretor de 
Energia Luis Fernando de Almeida Guimarães e a advogada Paula Regina 
Novello Cury, convidada para secretariar os trabalhos. 3. Assunto Tratado – 
Deliberação: 3.1. ACD nº N-117CA/2016 (Light S.A. e Amazônia) – Norte 
Energia S.A. (“Norte Energia”): Aporte de capital. 3.1.1 O Conselho, por 
unanimidade, por recomendação do Comitê de Gestão, orientou o voto de 
seus representantes no Conselho de Administração da Amazônia Energia 
Participações S.A. (“Amazônia”) para que os representantes da Amazônia 
manifestem voto contrário à aprovação, na Assembleia Geral Extraordinária 
da Norte Energia, das seguintes matérias da ordem do dia: (i) o aumento 
do capital subscrito da Norte Energia, em até R$360.000.000,00, de 
R$10.940.000.000,00  para até R$11.300.000.000,00, cabendo a Amazônia 
o montante de até R$35.172.000,00; (ii) a alteração do Capítulo II, Artigo 
5º – “Do Capital Social, Ações e Acionistas” do Estatuto Social da Norte 
Energia, bem como sua consolidação na ata da referida AGE, e a prática 
de todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento dessa deliberação; 
Registre-se que a Amazônia votará na assembleia geral da Norte Energia 
apenas se a tutela cautelar proposta perante o Poder Judiciário seja 
deferida favoravelmente ao reestabelecimento do voto da Amazônia, uma 
vez que, em razão de suposto inadimplemento perante a Norte Energia, em 
discussão pelas acionistas, a Amazônia está com direito de voto suspenso  
3.1.2 O Conselho, ainda, por maioria, com o registro do voto contrário 
do Conselheiro Ricardo Reisen de Pinho, aprovou o aporte de capital na 
Amazônia no valor de até R$8.968.860,00, correspondente à participação 
de 25,5% detida pela Light S.A. no capital social da Amazônia. O valor 
total previsto a ser aportado na Amazônia é de R$35.172.000,00, contudo, 
como tal aporte se destina a aumento de capital na Norte Energia, caso 
haja adimplemento total ou parcial dos acionistas que estão inadimplentes 
perante a Norte Energia, o valor a ser aportado na Amazônia poderá ser 
menor. 3.1.3 O Conselho, também, por maioria, com o registro do voto 
contrário do Conselheiro Ricardo Reisen de Pinho, orientou o voto favorável 
de seus representantes na Assembleia Geral Extraordinária da Amazônia 
no sentido de aprovar as seguintes matérias da ordem do dia: (i) aumento 
de capital no valor total de até R$35.172.000,00, cabendo à Light S.A. o 
montante de até R$8.968.860,00, mediante subscrição e integralização de 
ações ordinárias de sua emissão em dezembro de 2016; (ii) a alteração 
do Capítulo II - do Capital e das Ações do Estatuto Social da Amazônia, 
a fim de refletir o aumento do capital social, bem como sua consolidação 
na ata da referida AGE, e a prática de todos e quaisquer atos necessários 
ao cumprimento dessa deliberação, conforme ACD nº N-117D/2016, de 
06.12.2016. A efetivação das deliberações dos itens 3.1.2 e 3.1.3 estão 
condicionadas à aprovação da deliberação constante do item 3.1.1, tendo 
em vista que, uma vez aprovado o aumento de capital, é obrigação das 
acionistas subscrever e integralizar o referido aumento na Norte Energia. 
Consignado em ata que o Conselheiro Ricardo Reisen declarou ser 
contrário a qualquer aporte de capital na Amazônia e na Norte Energia 
até que os demais sócios da Norte Energia regularizem os seus aportes 
de capital pendentes, incluindo juros e multas, e ainda, que é fundamental 
que a Light também regularize a sua situação de suspensão de voto na 
Norte Energia. 3.2. ACD nº F-183CA/2016 (Light S.A. e Light Energia 
S.A.) – Operação financeira para rolagem de dívida vincenda com o 
Banco Itaú S.A. (“Itaú”) O Conselho, por unanimidade, orientou o voto 
favorável dos seus representantes no Conselho de Administração da Light 
Energia S.A. (“Light Energia”) que deliberar sobre contratação de operação 
financeira de R$ 132.000.000,00 com o banco Itaú tendo como objetivo a 
rolagem integral do principal da dívida com vencimento em dezembro. O 
Conselho, ainda, por unanimidade, aprovou o aval corporativo da Cia. para 
a operação, conforme ACD nº F-183CA/2016, de 02.12.2016. Declaro que o 
presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da 
Light S.A., realizada no dia 06.12.2016, às 10 horas, mediante conferência 
telefônica. Paula Regina Novello Cury - Secretária da Reunião. Arquivada 
na Jucerja sob o nº 2984183, em 13.12.2016. Bernardo F. S. Berwanger, 
Secretário Geral.

EOL V GEraçãO E COmErCiaLizaçãO dE EnErGia LTda.
CNPJ 21.636.656/0001-75

relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras individuais referente as demonstrações financeiras findas 
em 31.12.2015 publicadas neste jornal em 22.07.2016. Aos quotistas EOL V 
Geração e Comercialização de Energia LTDA. Examinamos as demonstrações 
financeiras da EOL V Geração e Comercialização de Energia LTDA. (a 
“Empresa”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas 
explicativas. responsabilidade da administração sobre as demonstrações 
financeiras. A administração da Empresa é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou por erro. responsabilidade dos auditores independentes. Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução 
de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo 
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Empresa para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, 
mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos da Empresa. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Opinião. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da EOL V Geração e Comercialização de Energia LTDA 
em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Ênfase. atividade pré-operacional. Chamamos 
a atenção para a Nota 1 às demonstrações financeiras que descreve que a 
Empresa está em fase pré-operacional e as demonstrações financeiras estão 
sendo apresentadas e foram preparadas no pressuposto de continuidade 
normal de suas atividades. As demonstrações financeiras não incluem 
quaisquer ajustes em decorrência dessa incerteza. Nossa opinião não está 
ressalvada em relação a esse assunto. Rio de Janeiro, 18 de maio de 2016.  
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - CRC 2SP.000160/O-5 “F” RJ. 
Edson Teixer - Contador CRC 1SP202636/O-4 “S” RJ.

COMUNICADO
Comunicamos que se encontra à disposição dos senhores cotistas do 
SHOPPING CENTER DO MÉIER, à Rua Dias da Cruz, 255, subsolo, o 
rendimento da cota do mês corrente no valor de R$ 1,00 (um real) a partir do 
dia 20/12/2016. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2016.

Shopping Center do Brasil S/A. Síndico

SJB INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
CNPJ nº 11.781.666/0001-40 - NIRE nº 33208612456

Ata de Reunião de Sócios-Quotistas de 15-12-2016 (Resumo). Redução de 
Capital. Aos 15 dias de dezembro 2016, às 12h, reuniram-se os sócios quotistas 
representando a totalidade do capital social de SJB Incorporações Imobiliárias 
Ltda., que deliberam e aprovaram por unanimidade a redução do capital social, 
tendo em vista seu excessivo valor em relação ao objetivo social (Art. 1.082, II, da 
Lei nº 10.406/02), passando de R$ 15.484.648,00 (quinze milhões, quatrocentos 
e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais) para R$ 11.717.622,00 
(Onze milhões, setecentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e dois reais). A 
alteração da Cláusula Quinta do Contrato Social para efetivar a Redução do 
Capital Social ora aprovada será realizada por Alteração Contratual a ser 
registrada na JUCERJA. Flávio Velloso Trigo De Loureiro - Presidente.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 
ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS DO RIO DE JANEIRO - SIMERJ

CNPJ: 34.155.382/0001-44
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material Elétrico, 
Eletrônicos e Eletrodomésticos do Rio de Janeiro - SiMERJ, inscrito no 
CNPJ sob o n° 34.155.382/0001-44, convoca as empresas associadas, 
em gozo de seus direitos sociais, para a Assembleia Geral Ordinária da 
entidade, a ser realizada no dia 27 de dezembro de 2016, às 11h, em 
primeira convocação e, trinta minutos após, em segunda convocação, na 
sede do sindicato, rua do Carmo, nº 06, sala 306, Centro, Rio de Janeiro, 
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e votação 
da Previsão Orçamentária para o exercício de 2017, acompanhada do 
parecer do Conselho Fiscal e Retificação Orçamentária do exercício de 
2016. 2) Cobrança da Contribuição para Custeio do Sistema Confederativo 
de Representação Sindical, relativa ao exercício de 2017 (inciso iV, art. 8º 
da Constituição Federal). Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2016. Antonio 
Florêncio de Queiroz Junior. Presidente.
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Bovespa fecha com queda de 2,19%
Índice encerra aos 57.110,99 pontos. Dólar termina cotado, à vista, a R$ 3,3723, baixa de 0,50%

O Ibovespa começou 
a semana em queda 
e abaixo dos 58 mil 
pontos, comporta-

mento que foi definido no pe-
ríodo da tarde, quando, passa-
do o exercício de opções sobre 
ações, as blue chips, princi-
palmente Vale, ampliaram as 
perdas. O giro financeiro, de  
R$ 11,4 bilhões, foi inflado pelo 
vencimento, que movimentou 
R$ 4,361 bilhões. O índice à 
vista encerrou com queda de 
2,19%, aos 57.110,99 pon-
tos, menor patamar desde os 
57.079,75 pontos registrados 
em 16 de setembro de 2016. 
Fechou perto da mínima, de 
57.109 pontos (-2,19%). Na 
máxima, chegou a subir 0,36%, 
aos 58.600 pontos. Em dezem-
bro, as perdas acumuladas são 
de 7,75%. Em 2016, há valori-
zação de 31,75%.

A bolsa teve uma manhã 
de volatilidade, operando sem 
tendência, mas pouco antes do 
final do exercício de opções, às 
13h, firmou-se em baixa e pas-
sou a tarde renovando míni-
mas. “A situação política segue 
complicada pelas delações da 
Odebrecht, tornando o mer-
cado fraco e volátil”, explicou 

Álvaro Bandeira, economista 
da ModalMais. “Tivemos hoje 
um ajuste de posições em Petro-
bras e Vale e setor financeiro. 
Quando a crise bate na porta, 
sofre quem tem mais liquidez”, 
afirmou.

A maioria das ações liga-
das a commodities apresentam 
ganhos superiores a 100% este 
ano e, naturalmente, são gran-
des candidatas a uma correção. 
Além disso, no caso da Vale, o 
analista de renda variável da 
Spinelli Corretora Vitor Mizu-
moto afirma que há uma discus-
são sobre a sustentabilidade do 
preço do minério ao redor de 
US$ 80 por tonelada. “O mer-
cado está corrigindo bastante, 
questionando a alta do miné-
rio de ferro que havia puxado 
posições especulativas”, afir-
mou Mizumoto, segundo o qual 
os preços do minério hoje no 
segmento futuro recuavam em 
torno de 4%.

Vale PNA terminou em 
baixa de 6,33%. Em 2016, 
porém, tem valorização de 
123,59%. Vale ON caiu 6,13%. 
O desempenho ruim da Vale 
carregou junto os papéis das 
siderúrgicas. CSN ON teve 
queda de 5,88% e Usiminas 

PNA cedeu 2,27%.
O setor de bancos recuou 

em bloco, com Itaú Unibanco 
PN em baixa de 2,70% e Bra-
desco PN, de 2,19%. No exte-
rior, as bolsas norte-america-
nas operaram em alta, assim 
como parte das bolsas euro-
peias. Perto das 18h, o Dow 
Jones mirava os 20 mil pontos, 
operando com 19.880,72 pon-
tos (+0,19%). O S&P 500 mos-
trava valorização de 0,16%. Já o 
petróleo ficou de lado ao longo 
da tarde, tendo fechado o bar-
ril do WTI para janeiro em alta 
de 0,20%, a US$ 53,06. Ainda 
a assim, as ações da Petrobras 
fecharam em forte queda, de 
2,71% (PN) e 3,19% (ON).

Após manhã de instabi-
lidade, o dólar firmou-se em 
queda frente ao real e manteve-
-se em terreno negativo até o 
fim da sessão de ontem, influen-
ciado por entrada de recursos 
no País e correção de ganhos 
recentes. No mercado à vista, 
o dólar fechou em baixa de 
0,50%, aos R$ 3,3723, tendo 
variado entre a máxima de R$ 
3,4026 (+0,39%) até a mínima 
de R$ 3,3674 (-0,65%). De 
acordo com dados registrados 
na clearing da BM&FBovespa, 

o volume de negócios somou 
US$ 2,239 bilhões.

Já o contrato futuro de dólar 
para janeiro encerrou me queda 
de 0,91%, aos R$ 3,3745, com 
giro de US$ 14,053 bilhões. Ao 
longo do dia, o ativo percor-
reu a máxima de R$ 3,4145 
(+0,26%) à mínima de 
R$ 3,3730 (-0,95%). 

O recuo só não foi maior 
por causa da cautela com o 
ambiente político. As novida-
des sobre a delação de executi-
vos da Odebrecht na Lava Jato 
tiveram pouco efeito direto no 
câmbio doméstico, mas conti-
nuaram a alimentar o descon-
forto para investidas maiores. 
Durante a tarde, a expectativa 
com o discurso da presidente 
do Federal Reserve, Janet Yel-
len, ajudou a conter a queda do 
dólar. No entanto, como a diri-
gente trouxe poucas novidades 
de política monetária, o dólar 
futuro foi às mínimas no fim do 
dia, quando omercado à vista 
já estava fechado. Cabe ressal-
tar que, no fim do dia, o Dollar 
Index subia 0,10%, enquanto o 
dólar recuava 0,04% frente ao 
peso mexicano.

Os juros futuros fecharam 
ontem em queda, acompa-

nhando a retração do dólar e 
a baixa nos juros dos Treasu-
ries. Além disso, sinais negati-
vos sobre a atividade doméstica 
colaboraram para a redução dos 
prêmios ao longo da curva, em 
especial na ponta longa.

Ao fim da sessão regular na 
BM&FBovespa, o contrato de 
depósito financeiro (DI) para 
abril de 2017 (215.025 con-
tratos) marcava 13,03%, de 
13,06% no ajuste anterior. O DI 
para janeiro de 2018 (123.355 
contratos) mostrava 11,66%, 
ante 11,72%. O vencimento 
para janeiro de 2019 (116.355 
contratos) indicava 11,29%, de 
11,36%. Na ponta mais longa, o 
DI para janeiro de 2020 (29.035 
contratos) estava em 11,54%, 
de 11,6%.

A pesquisa Focus, do Banco 
Central, mostrou ontem que 
as projeções para o PIB de 
2017 caíram para 0,58%, de 
0,70% uma semana antes. Ao 
mesmo tempo, a expectativa 
para o IPCA permaneceu em 
4,90%. Enquanto isso, o dólar 
caía 0,50% às 16h30, devol-
vendo ganhos recentes.

O noticiário político ficou 
em segundo plano. Havia a 
expectativa de votação do pro-

jeto das dívida dos estados na 
Câmara dos Deputados, mas 
isso não foi o foco dos inves-
tidores. Nem mesmo a notícia 
de que a Justiça aceitou mais 
uma denúncia - a quinta - con-
tra o ex-presidente da Repú-
blica Luiz Inácio Lula da Silva 
fez preço. O juiz federal Sér-
gio Moro aceitou denúncia em 
ação onde o petista é apon-
tado como o responsável por 
comandar “uma sofisticada 
estrutura ilícita para captação 
de apoio parlamentar, assen-
tada na distribuição de car-
gos públicos na Administra-
ção Pública Federal”.

Ainda no noticiário político, 
os documentos dos acordos de 
delação premiada de 77 execu-
tivos e ex-executivos da Ode-
brecht foram entregues pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) no perí-
odo da manhã. Os relatos, por 
escrito ou em vídeo, foram 
armazenados na sala-cofre do 
STF e estão à disposição do 
ministro Teori Zavascki, rela-
tor dos processos envolvendo a 
Lava Jato na Corte. Cabe a ele 
homologar ou rejeitar cada um 
dos acordos de delação.
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Número de operações em novembro é recorde
Com recorde de opera-

ções em novembro, o Pro-
grama Tesouro Direto che-
gou a um estoque de R$ 39,6 
bilhões em títulos nas mãos 
dos participantes dessa 
modalidade. O montante é 
8% superior ao estoque de 
outubro (R$ 38,1 bilhões) e 
representa uma alta 64,9% 
em relação a novembro de 
2015 (R$ 24,0 bilhões).

De acordo com balanço 
divulgado ontem as aplica-
ções no mês passado soma-
ram R$ 1,8 bilhão, enquanto 
os resgates ficaram em  
R$ 715,2 milhões, dos quais 
R$ 669,1 milhões se referem 
a recompras e R$ 46 milhões 
a vencimentos dos papéis.

Em novembro, foram 
181.498 operações de inves-
timento, com valor médio de 

R$ 10.142, mas, de acordo 
com o Tesouro, 71,9% das 
aplicações tiveram valores 
de até R$ 5 mil, o que mos-
tra que o Tesouro Direto tem 
sido um instrumento usado 
principalmente por peque-
nos investidores. 

Mais da metade da 
demanda em novembro 
foi por títulos indexados a 
IPCA, que responderam por 

58,4% do total. Na sequên-
cia, os papéis remunerados 
pela Selic tiveram 24,2% de 
participação, enquanto os 
títulos prefixados correspon-
deram a 17,4% nas opera-
ções. 

Os títulos remunerados 
por índices de preços tam-
bém respondem pelo maior 
volume no estoque, alcan-
çando 62,5%. Na sequência 

aparecem os títulos indexa-
dos à taxa Selic, com parti-
cipação de 19,0%, e os títu-
los prefixados, com 17,6%.

Olhando o prazo das ope-
rações, os papéis com venci-
mentos entre um e cinco anos 
responderam por 51,2% dos 
investimentos em novem-
bro. Os títulos com prazo 
de cinco a dez anos repre-
sentaram 29,5% das opera-

ções e a fatia de papéis com 
prazos superiores a dez anos 
foi de 19,4%. 

No mês passado, o 
número de investidores ati-
vos chegou a 382 559, com 
uma alta de 73,4% em 12 
meses. Já a quantidade de 
investidores cadastrados no 
programa chegou a 1,077 
milhão, com expansão de 
78,4% no mesmo período. 


