Informe Dívida
Programa de Recompra de Títulos da DPMFe

Fevereiro de 2006

Brasil inicia Programa de Recompra de Títulos da
Dívida Pública Mobiliária Federal externa Brasileira – DPMFe
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Tesouro Nacional: http://www.stn.fazenda.gov.br/
Tesouro Direto (venda de títulos públicos pela Internet): http://www.tesourodireto.gov.br/
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