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OFÍCIO CIRCULAR

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA, Balcão B3,
Plataforma Tesouro Direto e Infraestrutura para Financiamento

Ref.:

Esclarecimentos sobre o Funcionamento da B3 em razão da
Antecipação dos Feriados Municipais em São Paulo

Em virtude da divulgação pela Prefeitura do Município de São Paulo da decisão
de antecipar o calendário de feriados municipais (Decreto 60.131/2021), a B3
informa que manterá, inclusive no tratamento previsto para as datas originais dos
feriados municipais, o calendário que consta do Ofício Circular 150/2020-PRE, de
17/11/2020, complementado pelo Ofício Circular 003/2021-PRE, de 21/01/2021.
Assim, a B3 reforça que nos dias 26/03/2021, 29/03/2021, 30/03/2021,
31/03/2021 e 01/04/2021 haverá atividades de registro, negociação, depósito
centralizado, compensação, liquidação e de infraestrutura para financiamento.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Central de Negociação
Eletrônica, pelo e-mail negociacao@b3.com.br ou pelos telefones (11) 25655022/5023/5024/5025,

com

a

Central

de

Liquidação,

pelo

e-mail

liquidacao.posicoes@b3.com.br ou pelo telefone (11) 2565-5013, com a Central
de Operações de Balcão, pelo e-mail operacaobalcao@b3.com.br ou pelos
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telefones (11) 2565-5041/5044, e com a Diretoria de Planejamento e Operações
da

Infraestrutura

para

Financiamento,

pelo

e-mail

atendimento@b3.com.br, pelo telefone 0300 152 9370 ou pelo Portal
de Autoatendimento (https:\\atendimentofin.b3.com.br).

Gilson Finkelsztain

Cícero Augusto Vieira Neto

Presidente

Vice-Presidente de Operações,
Clearing e Depositária
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