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Sim pli fic Pa va ri ni Dis tri bu i do ra de Tí tu los e Va lo res Mo bi liá ri os Ltda.
CNPJ 15.227.994/0001-50

Edi tal de Con vo ca ção de Assem ble ia Ge ral de De ben tu ris tas da 1ª Emis são de De -
bên tu res da SPE Bra sil So la ir Lo ca ção e Arren da men to de Pa i néis So la res S.A.:
Sim pli fic Pa va ri ni DTVM Ltda., na qua li da de de Agen te Fi du ciá rio, con vo ca os ti tu la -
res das de bên tu res da 1ª Emis são de De bên tu res para Dis tri bu i ção Pú bli ca com
Esfor ços Res tri tos de Co lo ca ção da SPE Bra sil So la ir Lo ca ção e Arren da men to de
Pa i néis So la res S.A. ("1ª Emis são") a re u ni rem-se em Assem ble ia Ge ral de De ben -
tu ris tas a ser re a li za da no dia 08/02/18, às 11hs, na sede do Agen te Fi du ciá rio, à Rua 
Sete de Se tem bro, 99, 24º an dar, Ci da de do RJ, Esta do do RJ, para de li be ra rem so -
bre o pro ces so de exe cu ção das ga ran ti as da 1ª Emis são. RJ, 24/01/18. Sim pli fic Pa -
va ri ni Dis tri bu i do ra de Tí tu los e Va lo res Mo bi liá ri os Ltda. CNPJ 15.227.994/0001-50.

BDI REALTY SOCIEDADE PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ/MF nº 31.617.012/0001-93 - NIRE nº 33.2.0876590-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE SÓCIOS
Ficam convocados os sócios da BDI Realty Sociedade Patrimonial Ltda. 
(“Sociedade”) a participarem da Assembleia de Sócios da Sociedade, a se 
realizar em 19 de fevereiro de 2018, às 14hs30min, na sede da Sociedade, 
localizada nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira 
nº 190, sala 601, Leblon, CEP 22431-050, a fim de deliberarem sobre (i) 
a homologação do aumento de capital social da Sociedade, conforme 
aprovado em Assembleia de Sócios realizada em 12 de janeiro de 2018, 
e a consequente alteração do contrato social da Sociedade; (ii) a eleição 
de novo administrador da Sociedade; e (iii) a orientação dos votos a serem 
proferidos pela Sociedade em reuniões de sócios de suas investidas, a serem 
oportunamente realizadas, relativamente à eleição de novos administradores 
de tais sociedades investidas. Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2018. Fabio 
Paes Bailune - Diretor.

PARATY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A.
CNPJ nº 11.411.542/0001-73

REQUERIMENTO DE LICENÇA -  torna público que requereu à Subsecretaria 
de Meio Ambiente - SUBMA, através do processo número 14/200.836/2013, 
a Licença Municipal Prévia - L.M.P, para o empreendimento residencial 
destinada a instituição de longa permanência,  localizado na Rua Franco 
Zampari, lote 2 - PAL 47753 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 001/2017-ASL-1.1
Objeto: “COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMPOS ELÍSEOS – MUNICÍPIO DE 
DUQUE DE CAXIAS”.
A Assessoria de Licitações comunica que encontra-se à disposição dos 
interessados, no site www.cedae.com.br/licitacao, a ERRATA Nº 3 ao 
edital e que a licitação em referência que se encontrava adiada sine 
die, será realizada no dia 12/03/2018 às 11:00 horas, no mesmo local 
anteriormente divulgado.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 312/2018 - ASL-DP

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS 

EM ALTA VELOCIDADE – INFOVIA III”.

A Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação em 

epígrafe teve sua data de realização adiada para o dia 23/02/2018, às 

11:00 horas no mesmo local anteriormente divulgado.

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”.

CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ: 14.056.028/0001-55 - NIRE: 33.3.0029900-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1- Data, Hora e Local: Aos 03/04/17, 
às 10h, na sede da Capemisa Capitalização S.A. (“Cia”), situada na Rua São 
Clemente, nº 38, Botafogo, RJ/RJ. 2- Quórum e Convocação: Dispensadas as 
formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos acionistas da 
Cia, nos termos do § 4º, do Art. 4º, da Lei 6.404/76. 3- Mesa: Jorge de Souza 
Andrade - Presidente; Antonio Virgílio de Carvalho Neto - Secretário. 4- Ordem do 
Dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 4.1. - A destituição do Diretor, 
Sr. Laerte Tavares Lacerda, com o especial agradecimento dos acionistas pelos 
anos de dedicação e serviços prestados à Cia. 4.2. - Eleição do Sr. Marcio 
Augusto Leone Koenigsdorf, brasileiro, casado, economista, RG n° 10.220.121-
7, CPF nº 105.836.317-46, residente e domiciliado na Rua Assunção, nº 159, 
Apartamento nº 303, Botafogo, RJ/RJ, CEP 22251-030, para ocupar o cargo vago 
de Diretor da Cia, até completar o prazo de gestão que se encerra em 25/09/17. 4.3. 
- Declaração de Desimpedimento: O membro da Diretoria ora eleito declarara 
estar desimpedido, na forma da Lei, para o exercício do respectivo cargo para o 
qual foi eleito e preencher as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015. 
4.4. - Ratificação da composição da Diretoria Executiva da Cia e redistribuição 
das funções entre seus membros, conforme abaixo: (i) Jorge de Souza Andrade 
- Diretor-Presidente: responsável pelos controles internos (Circular SUSEP nº 
249/2004), pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes 
(Circular SUSEP nº 344/2007), responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 
nº 9.613/98 com respectiva regulamentação complementar (Circular SUSEP nº 
234/2003 e Circular SUSEP nº 445/2012); (ii) Rafael Graça do Amaral - Diretor: 
responsável pelas relações com a SUSEP (Circular SUSEP nº 234/2003) e 
responsável técnico (Circular SUSEP nº 234/2003 e Art. 2º-A, II, da Resolução 
CNSP nº 321/2015, alterada pela Resolução CNSP nº 343/2016). (iii) Márcio 
Coutinho Teixeira de Carvalho - Diretor: responsável administrativo-financeiro 
(Circular SUSEP nº 234/2003) e pelas obrigações previstas no nº Art. 2º-A, III, da 
Resolução CNSP nº 321/2015, alterada pela Resolução CNSP nº 343/2016; (iv) 
Márcio Augusto Leone Koenigsdorf - Diretor. 5- Encerramento da Sessão: 
Aprovadas por unanimidade todas as deliberações acima e nada mais havendo 
de que tratar, foi encerrado o trabalho desta AGE, lavrando-se no livro próprio a 
presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, 
que a subscrevem. RJ, 03/04/17. Jorge de Souza Andrade - Presidente; Antonio 
Virgílio de Carvalho Neto - Secretário. Acionistas: Capemisa Instituto de 
Ação Social representado por Antônio Virgílio de Carvalho Neto - Diretor-
Presidente; Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A. representada 
por Jorge de Souza Andrade - Diretor-Presidente; Rafael Graça do Amaral - 
Diretor. Arquivada na Jucerja sob o nº 3143235 em 17/01/2018. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 08.602.745/0001-32 - NIRE: 33.3.0027996-2

Ata da Reunião da Diretoria. 1- Data, Hora e Local: Aos 11/07/2017, às 09 h, 
na sede da Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A. (“Cia.”), situada 
na Rua São Clemente, nº 38, Botafogo- RJ/RJ. 2- Quórum e Convocação: 
Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade 
dos membros da Diretoria, nos termos do Estatuto Social da Cia. 3- Mesa: 
Jorge de Souza Andrade - Presidente; Rafael Graça do Amaral - Secretário. 4- 
Ordem do Dia e Deliberações: 4.1. - Alteração do endereço da dependência 
“Cuiabá/MT”, inscrita no CNPJ/MF nº 08.602.745/0031-58 e no Registro Público 
de Empresas Mercantis sob o NIRE nº 519.0028444-9, de “Rua Barão de 
Melgaço, 3987 – parte, Centro Norte, Cuiabá/MT, CEP: 78005-300” para 
“Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 487- Sala 1706 - Edifício Concorde - Parque 
Eldorado - Cuiabá/MT, CEP: 78048-250”. 5- Encerramento da Sessão: 
Aprovada por unanimidade a deliberação acima e nada mais havendo de que 
tratar, foi encerrado o trabalho desta Reunião da Diretoria, lavrando-se no livro 
próprio a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos 
os presentes, que a subscrevem. RJ, 11/07/2017. Jorge de Souza Andrade 
- Presidente; Rafael Graça do Amaral - Secretário; Diretores: Fabio do 
Santos Meziat Lessa - Diretor; Marcio Augusto Leone Koenigsdorf - Diretor 
Administrativo Financeiro. Rafael Graça do Amaral - Diretor Técnico; Jorge 
de Souza Andrade - Diretor-Presidente. Arquivada na Jucerja sob o nº 3086832 
em 13/09/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral, e na Jucemat sob 
o nº 20179464132 em 30/11/2017. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 08.602.745/0001-32 NIRE: 33.3.0027996-2

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração: 1- Data, 
Hora e Local: Aos 02/01/17, às 8h, na sede da Capemisa Seguradora de Vida 
e Previdência S.A. (“Cia”), situada na Rua São Clemente, nº 38, Botafogo, RJ/
RJ. 2- Quórum e Convocação: Dispensadas as formalidades de convoca-
ção, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção, nos termos do Estatuto Social da Cia. 3- Mesa: Laerte Tavares Lacerda 
– Presidente; Ayrton Costa Xavier – Secretário. 4- Ordem do Dia e Delibe-
rações Aprovadas por Unanimidade: 4.1. – Destituição do Sr. Antonio Vir-
gílio de Carvalho Neto do cargo de membro do Comitê de Auditoria da Cia, 
com agradecimento pelos serviços prestados. 4.2. – Eleição, como substitu-
to, do Sr. Elson Barbosa Batista, brasileiro, casado, administrador, C.I. n° 
26.972.063-7 DETRAN/RJ, CPF n° 295.811.687-53, residente e domiciliado 
na Rua Rangi Félix Hanna Gomes, n° 218, Madruga, Vassouras/RJ, CEP 
27700-000, para ocupar o cargo vago de membro do Comitê de Auditoria da 
Cia, até completar o prazo de gestão que se encerra em 08/06/18. 4.3. – De-
claração de Desimpedimento: O membro do Comitê de Auditoria ora eleito 
declara estar desimpedido, na forma da Lei, para o exercício do respectivo 
cargo para o qual foi eleito e preencher as condições previstas na Resolução 
CNSP nº 321/2015 e 330/2015. 5- Encerramento da Sessão: Aprovadas por 
unanimidade todas as deliberações acima e nada mais havendo a tratar, foi 
encerrado o trabalho desta Reunião Extraordinária do Conselho de Adminis-
tração, lavrando-se no livro próprio a presente ata, que, lida e achada con-
forme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. RJ, 02/01/17. 
Laerte Tavares Lacerda - Presidente; Ayrton Costa Xavier - Secretário. Con-
selheiros: Rodolpho de Britto Silva; Antonio Virgílio de Carvalho Neto; Ayrton 
Costa Xavier; Edson Alencar Bomfim; Frederico Guilherme da Costa Kremer; 
Janete Maria de Cerqueira Figueiredo; Marli Ribeiro; Maria Emília do Nasci-
mento Maia; Laerte Tavares Lacerda. Arquivada na Jucerja sob o nº 3145951 
em 23/01/2018. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ: 14.056.028/0001-55 - NIRE: 33.3.0029900-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1 - Data, Hora e Local: Aos 21/08/17, 
às 13h, na sede da Capemisa Capitalização S.A. (“Cia”), situada na Rua São 
Clemente, nº 38, Botafogo, RJ/RJ. 2 - Quórum e Convocação: Dispensadas 
as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos acionistas 
da Cia, nos termos do § 4º, do Art. 4º, da Lei 6.404/76. 3 - Mesa: Jorge de 
Souza Andrade - Presidente; Antonio Virgílio de Carvalho Neto - Secretário. 4 - 
Ordem do Dia e Deliberações aprovadas por Unanimidade: 4.1. - Reeleição 
dos membros da Diretoria da Cia, com mandato de 3 anos, a iniciar-se nesta 
data e com término previsto para 21/08/20, conforme detalhamento abaixo:  
Jorge de Souza Andrade, brasileiro, casado, administrador de empresas, C.I. 
nº 04258705-5 DETRAN/RJ, CPF nº 332.606.727-53, residente e domiciliado 
na Rua Dom Helder Câmara, nº 152, casa 1, Camboinhas, Niterói/RJ, CEP 
24.358-645, para o cargo de Diretor-Presidente;  Rafael Graça do Amaral, 
brasileiro, solteiro, atuário, C.I. nº 36.663.299-1 IIRGD/SP, CPF nº 071.106.357-
59, residente e domiciliado na Rua Tiaraju, nº 190, Campo Grande, RJ/RJ, 
CEP 23.050-040, para o cargo de Diretor da Cia;  Márcio Coutinho Teixeira 
de Carvalho, brasileiro, casado, economista, Corecon/RJ nº 19.990-7, CPF nº 
810.429.227-72, residente e domiciliado na Av. Marechal Henrique Lott, nº 270, 
Apto. 501, Barra da Tijuca, RJ/RJ, CEP 22631-370, para o cargo de Diretor da 
Cia; e  Marcio Augusto Leone Koenigsdorf, brasileiro, casado, economis-
ta, RG nº 10.220.121-7, CPF nº 105.836.317-46, residente e domiciliado na Av. 
Fernando Matos, nº 29/302, Barra da Tijuca, RJ/RJ, CEP 22621-090, para o 
cargo de Diretor da Cia; 4.2. - Declaração de Desimpedimento: Os membros 
da Diretoria ora reeleitos declaram estar desimpedidos, na forma da Lei, para 
o exercício dos respectivos cargos para os quais foram reeleitos e preencher 
as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015. 4.3. - Ratificação da 
composição da Diretoria da Cia e redistribuição das funções entre seus mem-
bros, conforme abaixo: (i) Jorge de Souza Andrade - Diretor-Presidente: 
responsável pelos controles internos (Circular SUSEP nº 249/2004), pelos con-
troles internos específicos para a prevenção contra fraudes (Circular SUSEP 
nº 344/2007), responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 e 
respectiva regulamentação complementar (Circular SUSEP nº 234/2003 e Cir-
cular SUSEP nº 445/2012); (ii) Rafael Graça do Amaral - Diretor: responsável 
pelas relações com a SUSEP (Circular SUSEP nº 234/2003) e responsável 
técnico (Circular SUSEP nº 234/2003 e Art. 2º-A, II, da Resolução CNSP nº 
321/2015, alterada pela Resolução CNSP nº 343/2016); (iii) Márcio Coutinho 
Teixeira de Carvalho - Diretor: responsável administrativo-financeiro (Circular 
SUSEP nº 234/2003) e pelas obrigações previstas no Art. 2º-A, III, da Reso-
lução CNSP nº 321/2015, alterada pela Resolução CNSP nº 343/2016; e (iv) 
Márcio Augusto Leone Koenigsdorf - Diretor. 5 - Encerramento da Ses-
são: Aprovadas por unanimidade todas as deliberações acima e nada mais 
havendo de que tratar, foi encerrado o trabalho desta AGE, lavrando-se no livro 
próprio a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os 
presentes, que a subscrevem. RJ, 21/08/17. Jorge de Souza Andrade - Presi-
dente; Antonio Virgílio de Carvalho Neto - Secretário. Acionistas: Capemisa 
Instituto de Ação Social - representado por Antônio Virgílio de Carvalho Neto 
- Diretor-Presidente. Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A. re-
presentada por Jorge de Souza Andrade - Diretor-Presidente; Rafael Graça 
do Amaral - Diretor. Arquivada na Jucerja sob o nº 3146478 em 24/01/2018. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Itaú Unibanco registra lucro líquido de 
R$ 6,280 bilhões no quarto trimestre
Ainda houve aumento de 7,95% em relação ao mesmo período de 2016, de R$ 5,817 bilhões

O Itaú Unibanco regis-
trou lucro líquido de 
R$ 6,280 bilhões no 
quarto trimestre de 

2017, aumento de 7,95% em 
relação ao mesmo período de 
2016, de R$ 5,817 bilhões. Na 
comparação com os três me-
ses imediatamente anteriores, 
de R$ 6,254 bilhões, foi vista 
leve alta de 0,4%.

O lucro do Itaú no quarto 
trimestre foi influenciado, con-
forme explicou o banco, em 
relatório que acompanha as 
suas demonstrações financei-
ras, por maiores receitas com 
prestação de serviços, princi-
palmente com o impulso em 
cartões. Foi compensado, em 
partes, por uma menor mar-
gem financeira com clientes, 
aumento do custo de crédito 
e das despesas operacionais 

(não decorrentes de juros).
No ano de 2017, o lucro 

líquido recorrente somou R$ 
24,879 bilhões, representando 
um incremento de 12,32% 
frente a 2016, quando somou 
R$ 22,150 bilhões. “Em 2017, 
apresentamos resultados sóli-
dos. No Brasil, a conjunção de 
fatores favoráveis, como juros 
baixos e inflação sob controle, 
prenunciam um cenário posi-
tivo para 2018, com boas pers-
pectivas de crescimento eco-
nômico e maior demanda por 
crédito”, destacou o presidente 
do Itaú, Candido Bracher.

A carteira de crédito total 
ajustada do Itaú atingiu R$ 
593,7 bilhões ao final de 
dezembro, com aumento de 
3,2% ante setembro. Em um 
ano, porém, os empréstimos 
encolheram 0,8%. Conside-

rando as operações do Citi, a 
carteira do Itaú foi de R$ 600,1 
bilhões, expansões de 4,3% 
e 0,3%, respectivamente. “A 
retomada da atividade econô-
mica e dos índices de confiança 
do consumidor impulsionaram 
aumento na demanda por cré-
dito”, avalia Bracher.

O Itaú destaca em release 
à imprensa, que ao longo de 
2017, verificou a retomada gra-
dual da concessão de crédito, 
com aumento da demanda em 
diversas linhas. No último tri-
mestre de 2017, a carteira de 
veículos para pessoas físicas 
atingiu seu ponto de inflexão, 
apresentando crescimento de 
1,4% em relação ao trimestre 
anterior, a primeira elevação 
em 21 trimestres. O banco des-
taca o crescimento dos ramos 
de crédito imobiliário, cartões 

de crédito e de micro, peque-
nas e médias empresas.

“O crescimento da nossa 
concessão de crédito e 
demanda por produtos bancá-
rios nos últimos dois trimestres 
nos encoraja a seguir expan-
dindo nossa atividade de finan-
ciamento, principalmente ao 
consumo, e de crédito a micro, 
pequenas e médias empresas”, 
acrescenta Bracher.

De acordo com o executivo, 
além da expansão das opera-
ções em 2018, o Itaú estará 
voltado para as “importantes 
transformações” que a econo-
mia global e a nova dinâmica 
do mercado requerem como, 
por exemplo, a utilização digi-
tal em larga escala. Ele des-
tacou ainda que a economia 
brasileira já mostrou sinais de 
recuperação.

Os ativos totais do Itaú 
somaram R$ 1,504 trilhão no 
quarto trimestre, aumento de 
2,6% ante os três meses ante-
riores, de R$ 1,466 trilhão. Na 
comparação com o quarto tri-
mestre de 2016, quando esta-
vam em cerca de R$ 1,427 
trilhão, houve aumento de 
5,39%.

Seu patrimônio líquido foi 
a R$ 126,924 bilhões de setem-
bro a dezembro, elevação de 
9,8% em 12 meses e de 2,7% 
na comparação com os três 
meses anteriores. O retorno 
recorrente sobre o patrimô-
nio líquido médio anualizado 
(ROE) do Itaú alcançou 21,9% 
no quarto trimestre ante 21,6% 
no terceiro e 20,7% no quarto 
trimestre de 2016. Em 2017, 
a rentabilidade do banco foi 
a 21,8% ante 20,3% em 2016

O Itaú publicou ainda lucro 
líquido de R$ 5,821 bilhões no 
quarto trimestre, aumento de 
5,02% em relação ao mesmo 
intervalo de 2016, de R$ 5,543 
bilhões. Em comparação com 
o terceiro trimestre, que era de 
R$ 6,077 bilhões, teve queda 
de 4,21%. Em 2017, neste con-
ceito, o lucro líquido alcan-
çou R$ 23,965 bilhões, um 
aumento de 10,75% frente  
a 2016.

As principais diferen-
ças entre o lucro líquido e o 
resultado recorrente no quarto 
trimestre, conforme explica 
o banco em relatório que 
acompanha suas demonstra-
ções financeiras, foram R$ 277 
milhões com a integração do 
Citi, amortização de ágio, con-
tingências fiscais e obrigações 
legais, dentre outros. 
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Poupança tem saque líquido de R$ 5,201 bilhões
A caderneta de poupança 

fechou o mês de janeiro com 
saque líquido de R$ 5,201 
bilhões. O valor reflete o 
montante de recursos que os 
poupadores sacaram da cader-
neta, já descontados os depó-
sitos no período. Este foi o pri-
meiro mês de retiradas líqui-
das após dois meses consecu-
tivos de depósitos. 

Apesar de negativo, o 

resultado para a poupança 
foi o melhor para meses de 
janeiro desde 2015, quando 
houve saques líquidos de R$ 
5,529 bilhões no primeiro mês 
do ano. Em janeiro do ano 
passado, houve saques líqui-
dos de R$ 10,735 bilhões e, 
em dezembro de 2017, depó-
sitos líquidos de R$ 19,373 
bilhões.

Os últimos dias úteis de 

janeiro foram importantes 
para amenizar o resultado 
negativo. Apenas em 30 e 31 
de janeiro, R$ 3,650 bilhões 
líquidos foram depositados na 
poupança. No entanto, janeiro 
é, tradicionalmente, um mês 
em que há tendência maior, 
entre as famílias, de saques 
na poupança. Isso porque os 
brasileiros arcam com despe-
sas de início de ano, como o 

pagamento do IPTU em várias 
cidades e do IPVA, além das 
mensalidades escolares. 

De acordo com o BC, o 
total de saques na poupança 
em janeiro de 2018 foi de R$ 
191,718 bilhões, enquanto 
os depósitos somaram R$ 
186,516 bilhões. O estoque 
do investimento na poupança 
está em R$ 722,364 bilhões, já 
considerando os rendimentos 

de R$ 2,961 bilhões de janeiro. 
Em 2017, a poupança 

registrou depósitos líquidos 
de R$ 14,775 bilhões. Nos 
anos de recessão, em 2015 
e 2016, houve saques líqui-
dos de R$ 50,149 bilhões e 
R$ 31,223 bilhões, respecti-
vamente. 

Como a Selic está atual-
mente em 7,00% ao ano, a 
remuneração da caderneta é 

formada pela TR mais 70% da 
Selic (a taxa básica de juros). 
Na noite de quarta-feira, 7, o 
Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Cen-
tral anuncia o novo patamar 
da Selic, sendo que a expec-
tativa é de que a taxa caia a 
6,75% ao ano. Na prática, 
isso significa que a remune-
ração da poupança também 
vai diminuir. 


