
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA. Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o 

Conselho de Administração da Maringá Previdência, ordinariamente, na sede da 

mesma, com a presença dos membros: Wilson Antonio Braz (Presidente), Damaris 

Gonçalves Josepetti (Secretária), Amilton Dantas, Douglas Gaivão Vilardo, Edson Paliari 

e Hermes Salgueiro da Silva. Deixou de comparecer o conselheiro Miguel Campanha 

Junior, cuja ausência foi justificada pelo Presidente, por estar em viagem de férias. 

Estiveram presentes, também, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni, a 

Diretora Financeira e Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, e o Presidente do 

Comitê de Investimentos José da Silva Neves. Iniciando os trabalhos, o Presidente 

agradeceu a presença de todos e colocou em discussão o Item 1° - Comitê de 

Investimentos: a) Parecer n° 24/2020, referente às alocações dos recursos oriundos 

das entradas de recursos na conta corrente e das contribuições previdenciárias do 

Fundo Previdenciário correspondente ao mês de maio de 2020, que se comportaram 

da forma abaixo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CAIXA Fl BRASIL IRFM-1 TP RF 08/05/2020 R$ 5.023,46 
CAIXA Fl BRASIL IRFM-1 TP RF 14/05/2020 R$ 97.652,58 
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (CUPOM TP) 15/05/2020 R$ 41.100,13 
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 01/06/2020 R$ 4.147.889,75 
TOTAL R$ 4.291.665,92 

O Conselho deu anuência as alocações realizadas pelo Comitê de Investimentos, 

conforme relacionado no Parecer n° 24/2020. b) Parecer n° 25/2020, informando que 

após análise dos investimentos que compõe o patrimônio do Fundo Previdenciário e 

dos resultados dos principais índices de mercado financeiro, verificou-se baixa 

rentabilidade em sua maioria, devido ao atual cenário do mercado financeiro. Ao 

comparar a rentabilidade dos fundos em renda fixa e renda variável, observou-se que 

mesmo com risco o retorno da renda variável é muito mais expressivo que na renda 

fixa. Desta forma o Comitê propõe ao Conselho de Administração realocação de R$ 

5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) do Caixa Fl Brasil IRFM-1 (curto 

prazo), para o Fundo Sul América Equitie, sendo que este fundo apresenta excelente 

performance e tem montante de recurso menor em comparação aos demais fundos 

em Ações Livres. Colocado em votação, a proposta de alocação constante no Parecer 

n2  25/2020 foi aprovada por unanimidade. c) Parecer 26/2020, informando que após 

análise dos investimentos que compõe o patrimônio cjo Fundo Previdenciário e 



estratégias da Política de Investimentos, bem como a recuperação dos fundos em 

renda variável, decidiu solicitar ao Conselho de Administração autorização para 

investir em Fundos de Ações no Exterior, art. 92  A, da Resolução 4.695/2018 que 

alterou a 3.922/2010, que permite aportes de até 10% do patrimônio líquido. Na 

Política de Investimentos da Maringá Previdência a estratégia é de 7% do patrimônio, 

o Comitê analisou três fundos neste segmento: Caixa Institucional BDR Nível I, MS 

Global Opportunities Advisory FIC FIA IE e Wellington Ventura Dolar Advisory FIC FIA 

1E, e selecionou dois. A proposta é de aplicar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) 

em cada Fundo e o recurso será remanejado do Caixa Fl Brasil IRFM-1 no montante de 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme quadro abaixo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SAÍDA ENTRADA VALOR 
Caixa FI Brasil IRFM-1 Caixa Institucional BDR Nível 1 R$ 5.000.000,00 
Caixa Fi Brasil IRFM-1 MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE R$ 5.000.000,00 
TOTAL R$ 10.000.000,00 

O Comitê de Investimentos fez apresentação da perfomance dos fundos sugeridos, 

comparando-os com os fundos onde os recursos estão atualmente aplicados. Colocado 

em votação, o conselho rejeitou a proposta objeto do Parecer n° 26/2020, por 

entender que o momento não é oportuno para esse tipo de alocação. Item 2° - 

Solicitação de autorização para contratação de especialista na área jurídica de 

previdência para emitir parecer quanto ao enquadramento dos inativos com paridade 

conforme LC n° 1.214/2020 (processo n° 26236/2020). A Diretora Superintendente 

apresentou o parecer da Procuradoria Jurídica do Município sobre o questionamento 

encaminhado por ela referente ao enquadramento dos inativos com paridade 

conforme a LC n° 1.214/2020. Após análise dos fatos decorrentes desse assunto 

considerando o parecer do Procurador Geral do Município constante no verso da 

página 07 do Processo n2  26236/2020, sugerindo a apresentação de parecer 

fundamentado, o conselho aprovou a referida contratação. Item 39  - Informações a 

respeito da resposta do ofício 097/2020-MgaPrev, encaminhado a Ril Corretora de 

Títulos e Valores Mobiliários Ltda., administradora do Incentivo II FIDC Multisetorial, a 

pedido do Conselheiro Douglas Gaivão Vilardo. Considerando o teor da resposta, 

informando que prescreveu o direito de ação contra custodiante, administradora e 

gestora do fundo, o Conselheiro Douglas solicitou que seja expedido novo ofício, 

solicitando informações sobre quais providências foram tomadas em relação 
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escritório de advocacia do fundo que deixou operar o prazo prescricional. Além disso, 

considerando que a resposta foi omissa em relação aos documentos referentes a 

dação em pagamento de uma fazenda, solicita-se que no ofício a ser encaminhado seja 

reiterado o questionamento referente a essa questão. Item 42  - Assuntos gerais. O 

Presidente informou que as próximas reuniões ordinárias, a partir do mês de julho, 

serão ajustadas, para que uma delas aconteça no penúltimo dia útil do mês. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de 

lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos presentes.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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Públicos Municipais de Maringá 
PARI NI CÁ 

CONVOCAÇÃO 

Decreto Municipal n°1.056/2009, artigos 10, 11 e 12 

DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA — CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Data: 05/06/2020 

Início: 8h15 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Conselho de Administração convoca todos os membros para reunião 

ordinária, a tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

Comitê de Investimentos: Parecer n° 24/2020 - referente recursos alocados no 

mês de maio, Parecer n° 25/2020 — referente proposta de realocação de recurso e 

Parecer 26/2020 - Propostas de investimentos em Fundos Estrangeiros; 

Solicitação de autorização para contratação de especialista na área jurídica de 

previdência para emitir parecer quanto ao enquadramento dos inativos com 

paridade conforme LC n° 1.214/2020 (processo n°26236/2020); 

Informações a respeito da resposta do oficio 097/2020 — Mga Prev, encaminhado a 

RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, administradora do Incentivo II 

FIDC Multisetorial, a pedido do Conselheiro Douglas Gaivão Vilardo; 

Assuntos gerais. 

Importante: favor confirmar o recebimento deste e-mail, caso não possa participar, entrar em contato para 

a apresentação da justificativa pelo e-mail: silvana@maringaprevidenciacom.br  ou pelo telefone 3220-7700. 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edificio Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.maringaprevidencia.com.br  — contato@maringaprevidencia.com.br  
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PARECER N° 024/2020 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos da autarquia informa ao Conselho de Administração que os 

valores referentes as entradas de recursos na conta corrente e as contribuições 

previdenciárias do Fundo Previdenciário correspondente ao mês de maio de 2020 foram 

alocados conforme abaixo relacionado: 

CAIXA Fl BRASIL IRFM-1 TP RF 08/05/2020 5.023,46 

CAIXA Fl BRASIL IRFM-1 TP RF 14/05/2020 97.652,58 

CAIXA 	BRASIL 	GESTÃO 	ESTRATÉGICA 

( CUPOM TP) 
15/05//2020 41.100,13 

ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 01/06/2020 4.147.889,75 

Total 4.291.665,92 

Maringá, 02 de maio de 2020. 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
ecretária 

Cinthia Soare Amboni 
Membro 

Ao Conselho de Administração 
Maringá Previdência 

Av. Carneiro Leão, 135 - Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.maringaprevidencia.com.br  — contato@maringaprevidencia.com.br  
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Membro 

Maringá, 02 de junho de 2020. 

ilva Neves 
Presidente 

Cinthia Soare Amboni 
Membro 

Maria Silv na Barbosa Frigo 
Membro 
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PARECER N° 025/2020 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos da autarquia informa que após análise dos investimentos que compõe 

o patrimônio do Fundo Previdenciário e dos resultados dos principais índices de mercado 

financeiro, verificou-se baixa rentabilidade em sua maioria, devido ao atual cenário do mercado 

financeiro. Ao comparar a rentabilidade dos fundos em renda fixa e renda variável, observou-se 

que mesmo com risco o retorno da renda variável é muito mais expressivo que na renda fixa. 

Desta forma o Comitê propõe ao Conselho de Administração realocação de R$ 5.500.000,00 

(cinco milhões e quinhentos mil reais) do Caixa Fl Brasil IRFM-1 (curto prazo), para o Fundo Sul 

América Equitie, sendo que este fundo apresenta excelente performance e tem montante de 

recurso menor em comparação aos demais fundos em Ações Livres. 

SAIDA ENTRADA VALOR 

Caixa Fl Brasil IRFM-1 Fundo Sul América Equities R$ 5.500.000,00 

Ao Conselho de Administração 
Maringá Previdência 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22- Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.maringaprevidencia.com.br  — contato©maringaprevidencia.com.br  
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Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Maringá 

MARI NI CÁ  

PARECER N° 026/2020 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos da autarquia informa que após análise dos investimentos que compõe 

o patrimônio do Fundo Previdenciário e as estratégias da Política de Investimentos, bem como a 

recuperação dos fundos em renda variável, decidiu solicitar ao Conselho de Administração 

autorização para investir em Fundos de Ações no Exterior, art. 9° A, da Resolução 4.695/2018 que 

alterou a 3.922/2010, que permite aportes de até 10% do patrimônio liquido. Na Política de 

Investimentos da Maringá Previdência a estratégia é de 7% do patrimônio, o Comitê analisou três 

fundos neste segmento: Caixa Institucional BDR Nível I, MS Global Opportunities Advisory FIC 

FIA IE e Wellington Ventura Dolar Advisory FIC FIA 1E, e selecionou dois. A proposta é de aplicar 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em cada Fundo e o recurso será remanejado do Caixa 

Fl Brasil IRFM-1 no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

SAÍDA ENTRADA VALOR 

Caixa Fl Brasil IRFM-1 Caixa Institucional BDR Nível 1 R$ 5.000.000,00 

Caixa Fl Brasil IRFM-1 MS Global Opportunities 

Advisory FIC FIA IE 

R$ 5.000.000,00 

TOTAL R$ 10.000.000,00 

Maringá, 02 de junho de 2020. 

Ao Conselho de Administração 
Maringá Previdência 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.maringaprevidencia.com.br  — contato©maringaprevidencia.com.br  
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Rio de Janeiro, 26 de maio de 2020 

Ao 
Maringá Previdência — Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá 
A/C Sra. Superintendente Cinthia Soares Amboni 

Ref.: Resposta ao Oficio n2097/2020-MGAPREV 

Prezados Srs., 

Ril CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. ("Rir ou "Administradora"), 

inscrita no CMPJ/MF sob o n9  42.066.258/000211, com endereço no Município do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor n° 97, 7° andar, na qualidade de 

administradora do INCENTIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISETRIAL, CNPJ: 13.344.834/0001-66, ("Fundo"), vem por meio deste, em fiel 

atendimento ao vosso oficio acima mencionado, apresentar-lhes as devidas respostas aos 

vossos questionamentos: 

1 — A principio informamos que desde quando a RJI assumiu a administração do fundo esta 

administradora tomou todas as medidas necessárias para localização de todos os 

documentos, transferência de caixa, etc., inclusive, com o envio de várias cobranças à época, 

ao próprio liquidante da Gradual XXX ("Gradual"). 

2 — O escritório de advocacia que presta serviço ao Fundo noticiou em Assembleia que a antiga 

administradora alocava documentos na empresa AeroMountain, no entanto, quanto as 

diligências junto a mencionada empresa, informamos que o contrato com a referida empresa 

foi celebrado diretamente com a falida corretora Gradual e não com o Fundo, o que dificultou 

o fornecimento de documentos, pois em tese há falta de legitimidade contratual. 

3 — Desta feita o Fundo e seus representantes ficaram impossibilitados de retirar qualquer 

documento lá depositado pela Gradual. 

4— Sendo assim, não restando outra opção, o escritório de advocacia que representa afundo 

ingressou com ação sob n9 1105026-97.2019.8.26.0100 em face da massa falida da corretora 

Gradual para obrigar-lhes a apresentar todos os documentos do fundo, inclusive aqueles 

relacionados à fazenda citada em oficio, tendo sido a ação remetida ao Juízo da Falência da 

Gradual. 

Rua do Ouvidor- 97 - 70  Andar - Centro 	RR CORRETORA DE Dl ULOS E VALORES MOBILIÁRIO 
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5 — Superada esta questão, nas atas de assembleias anteriores ficou consignado que os 

cotIstas autorizavam o ingresso de ações de responsabilização em face dos antigos players 

dos Fundos, observado o instituto da prescrição. 

6 — Em primeiro plano a RE informa que já existem ações judiciais em face da antiga gestora 

Incentivo e o Fundo já está habilitado na falência da Gradual. Já realizou um levantamento 

para ingressar com nova ação em face da Gradual e de sócios. 

8 — No mais, é entendimento do escritório que assessora o Fundo que a propositura de novas 

ações em face, especialmente, dos custodiantes dos Fundos, pode ser fulminada pelo instituto 

da prescrição, em especial face aos Bancos que exerceram tal função. 

9 - Diante de todos as informações prestadas acima a R11 despede-se, oportunidade em que 

aproveita para registrar os votos de elevada estima e consideração, se colocando à disposição 

de vosso Instituto para tratar sobre os referidos temas. 

Rua do Ouvidor- 97- 7" Lidar- Centro 	FUI CORRETORA DE TM LOS E VALORES MORILLARJOS LTDA. 	Ruo da Bélgica - 10- Sala 605- Comtvcio 
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MAR  e na  °Á 

Oficio n°. 097/2020-MGAPREV 	 Maringá, 06 de maio de 2020, 

Prezados, 

Solicitamos esclarecimentos referente a situação do INCENTIVO II 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÕRIOS MULTISETRIAL, CNPJ: 

13.344.834/0001-66, no qual a Maringá Previdência é cotista, conforme segue: 

1° - Que a administradora informe se o fundo ingressou com ação judicial em face dos antigos 

custodiantes, gestora e administradora. Em caso positivo, que seja informado o número dos autos 

e a vara que tramita. 

2° - Conforme consignado na ata da última assembleia de acionistas, os representantes do 

escritório de advocacia do fundo disseram que em 30 dias apresentariam os documentos relativos 

ao fundo. Pergunta-se: os documentos foram apresentados? Em caso negativo, quais 

providências a administradora tomou para o cumprimento dessa obrigação assumida pelo 

escritório de advocacia? 

3° - Se o escritório de advocacia apresentou laudo de avaliação da Fazenda ofertada por credor 

como dação em pagamento, bem como matricula do citado imóvel? Em caso positivo, favor 

encaminhar os citados documentos. 

Em caso negativo, quais providências a administradora tomou? 

tencio amente, 
•• 

\or 

---tinthia S. res Amboni 
Diretora Superintendente 

À 

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
Rio de Janeiro - RJ 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.maringaprevidencla.com.br  contato@maringaprevidencia.com.br  



X INVESTIMENTOS 

ELITE 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS 

CNPJ/MF No 15.461.076/0001-91 

SUMÁRIO DAS DECISÕES - AGO 

A ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 

com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça Pio X, n° 55, 11° 

andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n°28.048.783/0001-00 ("ELITE"), na 

qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

BR HOTÉIS, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 15.461.076/0001-91 ("Fundo"), vem 

informar o SUMÁRIO das decisões dos cotistas a respeito da assembleia, 

realizada via Manifestação Individual, sobre as demonstrações financeiras 

relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e parecer dos 

auditores independentes. 

Cotistas detentores de 43,89% (quarenta e três vírgula oitenta e nove 

por cento) das cotas do FUNDO enviaram seus votos. A maioria (40,63%) 

reprovou as demonstrações e parecer apresentados. Cotistas detentores de 

3,26% (três vírgula vinte e seis por cento) aprovaram com ressalvas. Os 

demais cotistas não se manifestaram dentro do prazo da assembleia. 

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2020. 

ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 

ELITE INVESTIMENTOS 
www.eliteinvestimentos.com.br  - atendimento@eliteinvestimentos.com.br  

Ouvidoria: DDG 0800 725 5544 - ouvidoria@eNteinvestimentos.com.br  



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTEIS 
CNP) no 15.461.076/0001-91 

CONSULTA FORMAL 

REF.: MANIFESTAÇÃO DE VOTO — CONSULTA FORMAL ENVIADA EM 16 DE ABRIL DE 2020 — 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS — CNPJ N°15.461.07610001-91  

Em atendimento ao procedimento de consulta formal do FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS, inscrito no CNPJ/MF sob o n°15.461.076/0001-91 (FUNDO"), 

apresentamos a devida manifestação de voto, na qualidade de cotista do FUNDO, em relação à 

seguinte matéria: 

Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2019 e parecer dos auditores independentes, enviadas à 
CVM pelo administrador e tornadas públicas em 16/04/2020. 

( ) Aprovo 

(x) Não Aprovo 

( ) Abstenção 

( ) Aprovo com ressalvas: 

Maringá, 15 de maio de 2020 

enciosamente, 
c t i' 

Csv- 

MARINGÁ = IDÉNCIA — Previdência do Servidores Públicos Municipais de Maringá 

Cinthia Soares Amboni — Diretora Superintendente 

Maria Silvana Barbosa Frigo — Dir. Previdenciária e Financeira 
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W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

cNin/roF N9  15.711.367/0001-90 

RECONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n2  00.806.535/0001-54, na 

qualidade de Administradora ("Administradora") do W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/ME sob o n2  15.711.367/0001-90 ("Fundo"), 

informa os Srs. Cotistas do Fundo acerca da retificação da convocação da Assembleia Geral 

Extraordinária de Cotistas divulgado pela Administradora em 28 de maio de 2020, sendo certo que 

a referida Assembleia Geral não mais será realizada em 08 de junho de 2020 às 14h, e a referida 

convocação fica integralmente substituída pelo presente Edital. 

Tendo em vista o exposto acima, ficam neste ato novamente convidados os Srs. Cotistas do Fundo, 

a se reunirem, para Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas a realizar-se forma virtual, por 

meio da plataforma Google Meet, no dia 16 de junho de 2020, às 14:00 horas, nos termos da 

Deliberação CVM n2 848, de 25 de março de 2020 e do Ofício CVM n2  6, de 26 de março de 2020, 

para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: 

Aprovação da reorganização societária e tributária da W7BZ Holding S.A. 

("Companhia"), bem como da distribuição dos recursos em caixa da Companhia 

provenientes da venda das ações da Locaweb Serviços de Internet S.A. ("Locaweb")• 

Aprovação a substituição dos serviços de administração, custódia, controladoria e 

escrituração prestados pela atual Administradora pelos serviços da Planner Trustee 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade empresária limitada, 

inscrita no CNPJ/ME sob o n2  6 	. ..b,à/0001-46, com sede na Av. Brigadeiro Faria 

Lima, n2  3.900, 102 andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 

04.538-132 ("Nova Administradora"), ambas pertencentes ao mesmo grupo 

econômico da Planner Holding Financeira S.A., sociedade anônima de capital fechado, 

inscrita no CNPJ/ME sob o n9 08.088.455/0001-12, com sede na Av. Brigadeiro Faria 

Lima, ne 3.900,102  andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 

04.538-132; 

Aprovação da prorrogação do prazo do Fundo, bem co.mo  a adequação da taxa de 

gestão; e 

Autorização para a Administradora do Fundo tomar todas as providências necessárias 

à implementação do item anterior. 

Excepcionalmente, a Assembleia ocorrerá remotamente por meio da plataforma Google Meet a 

ser disponibilizada pela Administradora, conforme dados abaixo identificados: 

Link para acesso à plataforma Google Meet: meet.eciogle.com/idm-ouuo-tki  

O Cotista deverá clicar no link acima e permitir o acesso da plataforma Google Meet à câmera e 

microfone, clicar em "Pedir para participar", caso o Cotista já esteja logado em conta Google ou 



plaNNer 
inserir seu nome completo e, em seguida, clicar em "Pedir para participar", caso o Cotista não 

esteja logado em uma conta Google. Após seguir as orientações acima, o Cotista deverá aguardar 

a autorização por parte da Administradora para participar da videoconferência. 

De acordo com os termos do Parágrafo Único do Artigo 75 da Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários n.2  555, de 17/12/2014, os Cotistas poderão ser representados por procurador 

legalmente constituído, devidamente munido do instrumento de procuração com poderes 

específicos, discriminando inclusive o dia, hora e local da referida assembleia, com firma 

reconhecida. 

Observado o disposto no artigo 21 do Regulamento do Fundo, os Cotistas poderão votar por meio 

de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador manifestação de 

voto formal acompanhada da devida comprovação de poderes do(s) signatário(s) do referido 

documento antes da Assembleia Geral de Cotistas. Para esse caso, segue anexo modelo de 

Manifestação de Voto. 

São Paulo, 1 de junho de 2020. 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Administradora do Fundo 



Zimbra 	 silvana@maringaprevidencia.com.br  

Fwd: FATO RELEVANTE- BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES — ÁTICO FLORESTAL -CNP7/MF no 
15.190.417/0001-31 

De : Contabilidade - Maringá Previdência 
<contabilidade@maringaprevidencia.com.br> 

Assunto : Fwd: FATO RELEVANTE- BRASIL FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES — ÁTICO 
FLORESTAL -CNPJ/MF no 15.190.417/0001-31 

Para : silvana <silvana@nnaringaprevidencia.com.br> 

Seg, 18 de mai de 2020 12:35 

De: "Investor Services - Structured Funds" <issf@bnymellon.com.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 15 de maio de 2020 18:28:39 
Assunto: FATO RELEVANTE- BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES — ÁTICO FLORESTAL -CNPJ/MF no 
15.190.417/0001-31 

FATO RELEVANTE 
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

— ÁTICO FLORESTAL 

CNPJ/MF n°15.190.417/0001-31 

Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 578, de 30 de agosto de 

2016 ("Instrução CVM n° 578"), vimos na qualidade de administrador fiduciário do Brasil Fundo de 

Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações — Ático 

Florestal, inscrito no CNPJ sob o n° 15.190.417/0001-31 ("Fundo"), comunicar à V.Sas. que após a 

conclusão da reavaliação dos investimentos do Brasil Florestal Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n° 12.312.767/0001-35 ("Fundo Investido") pelo seu administrador 

para a data-base de 28 de junho de 2019 ("Reavaliação"), o Administrador concluiu o processamento da 

carteira do Fundo para a referida data-base. 

O reconhecimento a valor justo na referida data-base ocasionou um impacto positivo de 20,68% (vinte virgula 

sessenta e oito por cento) no patrimônio líquido do Fundo, equivalente a R$ 5.026.109,20 (cinco milhões vinte 

e seis mil cento e nove reais e vinte centavos). 

Ressaltamos que todos os esforços e diligências estão sendo empenhados pelo Administrador na conclusão 

dos trabalhos para que as demonstrações financeiras dos exercícios findos 28 de setembro de 2018 e 28 de 

junho de 2019 sejam divulgadas na menor brevidade possível. 



Rio de Janeiro, 15 de maio de 2020. 

Atenciosamente, 

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

A informacao transmitida destina-se apenas a pessoa ou entidade 
a quem foi enderecada e pode conter informacao confidencial, 
legalmente protegida e para conhecimento exclusivo do destinatario. 
Se o leitor desta advertencia nao for o seu destinatario, fica 
ciente de que sua leitura, divulgacao, distribuicao ou copia, e 
estritamente proibida. Caso a mensagem tenha sido recebida por 
engano, favor comunicar ao remetente e apagar o texto do computador. 

lhe information transmitted is intended only for the person or entity 
to which it is addressed and may contam n confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission. dissemination or 
other use of, or taking of any action in reliance upon this information 
by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. 
If you received this in error, please contact the sender and delete 
the material from any computer. 
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BNY MELLON 

ATO DO ADMINISTRADOR 

BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES — ÁTICO FLORESTAL 

CNPJIMF n° 15.190.417/0001-31 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
S.A., instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CM")  à prestação de 
serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Deciaratorio n° 
4.620, de 19 de dezembro de 1997, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida Presidente Wilson n°231, 11° andar, inscrita no CNPJ sob o n°02.201.501/0001-61, na qualidade 
de instituição administradora do BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES — ÁTICO FLORESTAL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
15.190.417/0001-31 ("FUNDO"), considerando que: 

i. 	Em 19 de março de 2019 foi realizada uma Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO, na qual foram 
deliberadas, entre outras matérias, (i) a substituição do gestor do FUNDO, ATICO ADMINISTRAÇÃO DE 
RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 01.290.707/0001-42, pela QUELUZ GESTÃO DE 
RECURSOS FINANCEIROS LTDA. ("QUELUZ"), inscrita no CNPJ sob o n° 07.250.864/0001-00, 
condicionada à aprovação da CVM para que ocorresse a efetiva substituição; (ii) em razão da substituição 
do gestor do FUNDO, a alteração da razão social do FUNDO, também condicionada ao evento supracitado; 

Após o atendimento das condições supracitadas, foi consolidado e implementado em 14 de julho de 
2019 um novo regulamento do FUNDO; 

iii. 	Por um equivoco, constou no novo regulamento a razão social do FUNDO como BRASIL FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES — ÁTICO 
FLORESTAL, o qual ainda faz menção à antiga gestora do FUNDO, apesar da substuituição 
supramencionada. 

RESOLVE: 

I. 	Alterar a razão social do FUNDO disposta no preâmbulo e no caput do Artigo 1° do regulamento, a 
qual passará a ser BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. Desta forma, os referidos dispostivos passarão a vigorar conforme 
redação a seguir: 

"REGULAMENTO DO BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 



fr 
BNY MELLON 

CNPJ n°. 15.190.417/0001-31 

Capítulo! Constituição e Características 

Artigo 100  BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (doravante designado FUNDO), constituído 
sob a forma de condomínio fechado e com prazo determinado de duração é uma 
comunhão de recursos destinados à aquisição de cotas do BRASIL FLORESTAL - 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito sob o 
CNPJ n° 12.312.767/0001-35 ("Fundo Alvo, nos termos da regulamentação em vigor, em 
especial a Instrução CVM (Comissão de Valores Mobiliários) n° 578, de 30 de agosto de 
2016 ("Instrução CVM 5789." 

Consolidar o Regulamento de acordo com o previsto acima, o qual passará a vigorar a partir do 
protocolo na página mundial de computadores da CVM, na forma do Anexo I ao presente ato. 

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2020. 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Administrador 



Rio de Janeiro, 21 de Maio de 2020 

COMUNICADO AOS COTISTAS DO 
BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 
CNPJ N ° 15.190.417/0001-31 

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Titulas e Valores Mobiliários S.A., inscrito no 

CNPJ sob o n° 02.201.501/0001-61, na qualidade de administrador do Brasil Florestal Fundo de 

Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Participações, atual denominação do Brasil 

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações — Afico Florestal ("Fundo" 

e "Administrador" ou "BNY Mellon", respectivamente), em complemento ao Fato Relevante divulgado em 

15 de maio de 2020, vem comunicar à V.Sas. o quanto segue. 

Considerando a conclusão da reavaliação dos investimento do Brasil Florestal Fundo de 

Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n° 12.312.767/0001-35 ("Fundo 

Investido") na Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia Investida") para a 

data-base de 28 de junho de 2019 e de forma a reconhecer os efeitos da reavaliação na referida data-

base, as cotas do Fundo foram processadas, o que ocasionou um impacto positivo de 20,68% (vinte 

vírgula sessenta e oito por cento) no patrimônio líquido do Fundo, equivalente a R$ 5.026.109,20 (cinco 

milhões vinte e seis mil cento e nove reais e vinte centavos). 

Nesse contexto, serão reemitidos os extratos para espelharem a reavaliação, os quais serão 

enviados a V.Sas. no menor prazo possível. 

Por fim, ressaltamos que todas as diligências estão sendo empregadas na conclusão dos 

trabalhos de auditoria para que as demonstrações financeiras dos exercícios findos 28 de setembro de 

2018 e 28 de junho de 2019 sejam divulgadas no menor prazo possível e submetidas à deliberação dos 

cotistas em assembleia a ser oportunamente convocado. 



Caso V.Sas., necessitem de qualquer esclarecimento adicional podem enviar suas considerações para o 

email: issfebnymellon.com.br. 

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Administrador 



AURORA 
CAPITAL 

Carta do Gestor 
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PREZADO INVESTIDOR, 

Apesar da carta ter como objetivo um resumo trimestral da evolução da performance dos fundos 
geridos pela Aurora Capital, levando em consideração os eventos que ocorreram no Brasil e no 
mundo com a proliferação acelerada do vírus COVID-19, o nosso foco será sobre quais foram os 
impactos destes eventos nas carteiras dos fundos. 

Por mais que a tecnologia, teorias econômicas e medicina tenham avançado desde a última 
pandemia (Gripe Espanhola em 1910), o impacto nos mercados financeiros no mês de março foi 
um dos piores da história. As limitações de circulação de pessoas e atividades forçando alguns 
governos decretar em certos casos até Estado de Emergência adotadas em vários países do mundo, 
como por exemplo a Itália, Espanha e EUA e seus impactos na atividade econômica foram inéditas 
na história, levando pânico nos mercados financeiros. Os mercados brasileiros se comportaram de 
maneira inédita: O lbovespa teve a sua maior queda nos últimos 20 anos, desvalorizando 29,9% 
no mês, o dólar se valorizou 16% e o IMA-B caiu 7% no mês. São valores inéditos na história que 
demonstram claramente o volume de incerteza que não só os agentes econômicos, mas, também 
a população como um todo vem enfrentando uma crise de proporções, por que não dizer, bíblicas. 

Muito está sendo falado sobre a capacidade de recuperação das Economias mundiais em cenário 
pós-pandemia. Há muitas discussões sobre como reduzir o número de casos ao redor do mundo 
e "achatar" a curva de infectados através da limitação de circulação e estudos referente a melhor 
maneira de estabelecer os períodos de quarentena, seja quarentena vertical, quarentena horizontal 
ou "lockdown". O grande desafio das autoridades mundiais é como estabelecer polfticas fiscais e 
monetárias para que a pandemia e seus reflexos não tenham reflexos catastróficos também na 
atividade econômica. 

Neste período, em um movimento coordenado dos Bancos Centrais houve uma redução das taxas 
de juros, visando injeção de liquidez nos mercados e principalmente para a economia real que 
teve sua produção completamente interrompida devido a limitação de circulação. Em um cenário 
como este a rapidez dos eventos de liquidez é de enorme importância perante a asfixia financeira. 
Em 2008, as Economias que tiveram uma recuperação mais rápida foram aquelas onde os Bancos 
Centrais foram mais agressivos nos cortes de juros e que no longo prazo colaboraram para que a 
atividade econômica não estagnasse e deram folego financeiro as empresas com a redução dos 
juros nos seus endividamentos. 

No Brasil, o cenário é um pouco mais sensível devido a fragilidade de nossa Economia e as questões 
estruturais para enfrentar uma mudança tão drástica na atividade econômica. As projeções de 
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recuperação da Economia Brasileira já apresentavam sinais de que teríamos um crescimento do 
PIB mais modesto em 2020. A inflação nos últimos meses, apresentou dados abaixo da meta do 
Banco Central, devido a fraca demanda. Os números de desemprego continuavam altos, devido 
a lentidão de recuperação de uns setores da Economia que são a locomotiva do mercado de 
trabalho como setor imobiliário e setor de infraestrutura. O Relatório Focus revisou a projeção do 
PIB de 2020 de crescimento de 1,1% para uma redução de 4,16%. 

21 



AURORA Carta do Gestor 
10 Trimestre 2020 CAPITAL 

FUNDO AURORA CAPITAL INSTITUCIONAL Fl RF IMA-B 5 

Tabela Rentabilidade: IMA-B 5 x AURORA CAPITAL Institucional Fl RF IMA-B 5.  

Ano Ja,i Fev Mar Abr Mai 	Jun ilil Age Set Out Nov Der Ano 

2016 250% 1,27% 0,82% 1,66% 0,82% 	0,88% 129% 1,05% 1,45% 0,52% 0,30% 1,41% 14,88% 

!1 /4-1 I 191r 97% - 	154% ,, 0 76% 
ne- - .trt,--,-",̀" 

1 54% 
"--r,:t^PX"rW: 

0 80% 	• 	0 94% , 	, 121% 	• d 	-g`i-- 640% 6% 139% 1548% ' 

2017 1,07% 1,44% 1,50% 0,62% 0,88% 	1,24% 2,56% 1,15% 1,16% 0,39% -0,26% 1,22% 1373% 

IMA-B 5 1,16% 1,49% 1,39% 0,71% 0,08% 	0,52% 2,85% 1,25% 1,01% 0,48% 0,10% 0,88% 

2018 1,11% -3,64% -2,64% -2,42% -3,66% 	-0,25% 1,60% -0,60% 1,72% 1,09% 0,67% 0,88% -616% 

IMA-8 5 133% 0,544 1,62% 0,42% 156,o 	045% 1,48% -0,26% 0,89% 3,10% 0,14% 1,36% 9,87% 
11 

2019 1,88% -0,88% 0,14% 1,19% 1,65% 	5,40% 2,01% 1,04% 1,99% 1,02% -1,16% 2,48% 
0 

17,92% ré 

IMA-8 5 1,54% 0,55% 0,78% 1,11% 1,39% 	1,72% 0,97%'-036%   1,96% 1,65% -0,28% 1,24% 1335% 

2020 0,88% 0,38% -3,75% 0,65% 
o 
o -3,60% 

IMA-B 0,56% 0,64% -1,75% 0,48% 
g:1J 

-0,08% 

O fundo IMA-B encerrou o trimestre com uma rentabilidade abaixo do seu Benchmark. A 
rentabilidade até o fechamento de março foi de 4,3% versus 0,57% do IMAB5. No últimos 12 meses 
a rentabilidade de 11,63% foi maior que a do benchmark (9,3% do IMAB5). A rentabilidade dos 
ativos alocados nos vencimentos mais longos da curva de NTN-B e o aumento do PDD em ativos 
do fundo foram os principais fatores para que o fundo apresentasse esta rentabilidade. 

Acreditamos que as altas de juros na parte média e longa da curva demonstram oportunidade de 
alocação uma vez que com a redução da projeção do PIB existe uma probabilidade maior para que 

período de juros baixos seja maior do que o esperado no início do ano. 

A queda nas projeções de inflação e crescimento mais fraco nos próximos dois anos refletiram 
diretamente na curva de juros e na projeção dos juros reais da Economia (Projeção da Selic média 
menos a projeção do IPCA nos próximos doze meses) que estão chegando próximos de 1%. Neste 
período montamos operações direcionais ria parte curta e média dos vencimentos de juros visando 
a redução dos prêmios pôs redução de volatilidade de mercado e final de ciclo de queda de juros 
SELIC. 

Na posição de crédito o portfólio, reduzimos nossa posição em fundos imobiliários após a alocação 
dos recursos nos direitos de subscrição da 3' Oferta de cotas do fundo GGR COVEPI RENDA FUNDO 
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. As cotas do fundo apresentaram uma valorização total de 13% 
desde a alocação da oferta, incluindo a valorização da cota mais rendimento distribuídos. No 
mês de março toda a categoria sofreu perdas devido à alta dos juros e investidores em busca de 
liquidez. No período estamos diminuindo a posição em um dos fundos imobiliários e analisando 
oportunidades no mercado de crédito corporativo e ativos de bancos com garantia do FGC 
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Nos últimos meses aumentamos nossa posição em títulos atrelados ao IPCA focados em 
vencimentos mais longos, visando capturar o stress na curva de juros aumentando a duration da 
carteira. Esse é movimento tático, uma vez que acreditamos que os prêmios na parte longa das 
curvas vão se reduzir no médio prazo com o retorno gradual da atividade econômica. 

No último trimestre, a administradora aumentou a provisão de PDD para uma das operações do 
fundo (Quartier) devido ao atraso na renovação do Rating e no envio de relatório de informações 
referente as garantias da operação. O emissor vem apresentando atraso nos pagamentos de suas 
parcelas e o comitê de crédito aprovou o início de cobrança judicial ao credor. 

Como a dívida está inadimplida e o emissor vem apresentando um comportamento evasivo, a 
gestão adotará a mesma estratégia adotada no FIDC Prime para execução das garantias através 
de pedido de penhora/arresto para os bens prometidos em alienação fiduciárias e demais. 

Outro ativo que teve seus PDD aumentado foi CCI DLL do Loteamento em Macaé. Após o processo 
de dação em pagamento de parte da dívida referente a participação de outro fundo da gestora, 
as vendas no loteamento caíram devido ao processo de processo de obtenção de novo projeto 
e aprovação de estrutura de saneamento básico e água. Em virtude da queda de vendas, a cia 
apresentou inadimplência nas parcelas da dívida no início de 2019. 

Vale frisar que todas as medidas mitigadoras e estratégias de gestão adotada pela Gestora, bem 
como todas as negociações entre a Gestora e os emissores com intuito de reverter os cenários 
de inadimplências pecuniárias e não pecuniárias são mensalmente reportadas à Administradora. 
Cabe a Administradora, através dos seus analistas de risco, avaliar os ativos e calcular as provisões 
de devedores duvidosos para cada ativo. A Aurora Capital não participa de comitê ou tem acesso 
a nenhuma metodologia utilizada pela Administradora, como também não tem acesso a ata do 
Comitê de Risco da Administradora com os fundamentos aplicados nas PDD lançadas no fundo. 

Ainda, a AURORA CAPITAL tem como principal objetivo o compromisso com seus cotistas de atuar 
de forma diligente e transparente, não só na gestão dos ativos de liquidez alocados do Fundo, mas 
também no processo de recuperação e negociação das garantias das operações de crédito privado 
que estão na carteira. É importante salientar que a gestão atua dentro da esfera jurídica e financeira 
neste processo, e algumas etapas deste processo dependem das autoridades regulatórias e de 
serviços públicos, o que às vezes podem trazer disparidades nos prazos de negociação e registro 
das operações. 

Para informações sobre as CCIs (Cédulas de Crédito Imobiliário) emitidas pela sociedade GBX 
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Londrina e sua inadimplência, por favor, verificar o item abaixo, relativo ao "FIDC Prime I". 

GGR PRIME I FIDC 

O GGR PRIME I FIDC I ("FIDC") iniciou suas atividades em 01/09/2014, desde então foram adquiridos 
aproximadamente R$270.000.000,00 em ativos elegíveis, o fundo encerrou o mês de março com 
R$ 175.690.651,76 de patrimônio líquido. 

Fatos relevantes do trimestre. 

Relembrando que em 3 de dezembro de 2018, a Administradora do Fundo publicou Fato Relevante 
declarando o fechamento do Fundo para resgates. A decisão foi tomada considerando que a 
liquidez do caixa do Fundo (disponível e futuro) poderá ser insuficiente para honrar a totalidade 
dos resgates, o que causaria transferência de riqueza entre os Cotistas. 

Em 21 de dezembro de 2018 foi aprovado pela maioria dos cotistas presentes na Assembleia 
Geral de Cotistas o plano de liquidação do Fundo em regime de caixa que durará até o ano de 
2022, podendo ser prorrogado por deliberação dos cotistas. É importante salientar que a Gestora 
está empenhando os melhores esforços na realização dos trabalhos para execução do plano de 
recuperação de ativos aprovado na AGC realizada em 16 de abril de 2018. 

Em 17 de Fevereiro de 2019 foi aprovado pela maioria dos cotistas presentes na Assembleia Geral 
de cotistas a manutenção do plano de recuperação de ativos do Fundo em regime de liquidação. 
Na mesma data o fundo fez a distribuição de R$15 milhões, referentes a ativos recuperados e 
venda de ativos da carteira do fundo. Na mesma assembleia foi aprovada a manutenção da Aurora 
Capital como gestora do fundo. No início de abril o fundo recebeu o valor aproximando de R$12 
milhões que serão distribuídos na próxima janela de amortização. 

No primeiro trimestre do ano mantivemos todos os processos de execução o qual a gestora tem se 
concentrado após o fechamento do fundo. A agenda de amortização semestral e a evolução dos 
processos na esfera jurídica tem sido uma das principais rotinas da área de gestão. Com  o início 
dos períodos de quarentena, a velocidade dos processos de execução das dívidas tem sido mais 
lenta devido a vários órgãos do governo estarem em quarentena por não serem considerados 
serviços essenciais. 

É um período sensível para a maioria dos devedores. O cenário econômico grave colabora para a 
redução de capacidade de liquidez das empresas e da capacidade de geração de negócios. Além, 
devido as regras de quarentena, o comércio de bens não essenciais está fechado diminuindo 
volume de vendas e consequentemente a capacidade de pagamentos das dívidas. Outro ponto 
importante que neste momento, é que execuções de devedores se tornam mais sensíveis aos olhos 
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do poder judiciário em virtude da responsabilidade destes em manter o sistema econômico em 
condições mínimas para que devedor tenha condições de se recuperar no cenário pós-quarentena. 

Mesmo assim, a evolução da execução de garantias e citação dos proprietários responsáveis pelas 
dívidas têm gerado mais resultados nas negociações com os devedores, de modo que a Gestora 
tem recebido novas propostas de liquidação das dívidas através da dação em pagamento. Durante 

primeiro trimestre recebemos propostas para pagamento de dívidas de diversos credores. A 
gestão da Aurora no momento está avaliando os valores reais dos ativos, uma vez que o cenário 
macroeconômico está muito diferente do projetado no final de 2019. 

Segue abaixo a atualização dos ativos que estão em processo de renegociação: 

GBX Londrina: Saldo devedor das 10 (dez) CCI 's em 30 de abril de 2020 é de R$13,5 milhões. 
Cobranças independentes formalizadas, bem como solicitado ao Agente Fiduciário início dos 
procedimentos de cobrança por meio de notificações formais extrajudiciais, que antecedem 
possíveis providências judiciais. 

O Fundo contratou escritório especializado em execução de créditos para conduzir os procedimentos 
extrajudiciais e judiciais para adoção das medidas cabíveis para recuperação do crédito. 

A ação de execução da GBX Londrina foi distribuída em São Paulo e credor apresentou nova 
proposta de liquidação da dívida seja através de recompra da dívida com pagamento em ativos 
de garantia. A proposta não foi aceita pela gestora devido a qualidade dos ativos oferecidos e 

eventual desenquadramento do fundo perante os cotistas. Os emissores foram citados nas 
execuções e foi solicitada a penhora de bens em nome dos acionistas da empresa. Após mais de 
sete meses desde o início da execução, no contexto da execução em referência, obtivemos sucesso 
na penhora de contas dos devedores no valor de R$12,7 milhões. Até o fechamento desta carta, 

Bacenjud já havia levantado em torno de R$3,5 milhões dos sócios, e no momento estamos 
aguardando a liberação da execução judicial para expedição dos valores custodiados em conta 
investimento na Intrader DTVM. 

Properties GRU: Saldo devedor das 16 (dezesseis) debêntures em 30 de abril de 2020 é de 
R$43,7milhões dos quais a Gestora revisou o Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária 
de Imóvel foi devidamente registrado o qual triplicou o percentual de garantia real e buscando 
reforçar a avaliação de rating. 

GBX Tietê II (1 ° e 2° Série): Saldo devedor das 36 (dezesseis) debêntures em 30 de abril de 
2020 é de R$96,7 milhões. Cobranças independentes formalizadas, bem como solicitado ao Agente 
Fiduciário início dos procedimentos de cobrança por meio de notificações formais extrajudiciais, 
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que antecedem possíveis providências judiciais. 

Com o andamento do processo de execução da dívida os devedores de Properties GRU, GBX 
Londrina e GBX Tietê gestora analisou e recusou a proposta de acordo visando a suspensão da 
execução. 

Como foi dito nas edições anteriores, a Método Engenharia assumiu a administração da obra do 
projeto GBX Osasco e vem buscando alternativas de financiamento e parcerias para a continuidade 
do projeto através projetos Built to Suilt, o que no nosso entendimento é uma estratégia mais 
assertiva para o tamanho do projeto em questão. 

Em dezembro de 2019, o Fundo Osasco Properties Fll que tem 58% das ações da GBX Tietê II 
divulgou comunicado onde informou que houve alteração relevante no Projeto Estação Osasco. 
Os recursos da Método Engenharia foram usados para continuidade da obra do Paço Municipal. 
As obras evoluíram da 3° Laje para 13° Laje. 

Devido aos desafios enfrentados pela gestão em captar mais recursos para finalização da obra 
e seu prazo de maturação, a Prefeitura de Osasco notificou a GBX Tietê questionando sobre a 
retomada da obra para a conclusão do Paço Municipal. Em uma contra notificação a GBX Tietê 
notificou extrajudicialmente para que a prefeitura de Osasco procedesse com a entrega do terreno 
correspondente a uma permuta, em razão de ter sido atingindo o percentual de construção do 
Paço Municipal, que autorizava a transferência de propriedade conforme o termo de pactuação 
assinado entre as partes. 

A prefeitura de Osasco, visando tomar uma medida resolutiva do impasse, propôs a solução 
através do distrato do termo de pactuação, que obrigava a GBX Tiete finalizar as obras do Paço 
municipal. Após análise de ambas as partes, o distrato foi aprovado por ser a solução econômica 
mais proveitosa para o projeto, uma vez que libera a GBX Tiete de custas para terminar as obras 
do Paço Municipal (Avaliadas em R$80 milhões) e libera os terrenos permutados para a prefeitura 
de Osasco para que esta use os terrenos para desenvolvimento imobiliário com outros parceiros. 

Em resumo, a GBX Tietê tem um ativo ainda não finalizado, mas a partir de janeiro não tem a 
obrigatoriedade de finalizar as obras do Paço Municipal, e sim poder desenvolver a região com 
outros parceiros e outras possibilidades de investimento. 

Independente das negociações com os emissores sobre uma nova proposta de pagamento da 
divida, o processo de execução está em andamento, e conforme citado anteriormente, a penhora 
de bens dos emissores e sócios das empresas está em andamento. 
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Em paralelo, as partes deram sequência às negociações com a avaliação de ativos e discussão 
das estruturas societárias para recebimento de quotas e/ou ações, tendo firmado memorando 
de entendimentos em 13/05/2019, ocasião em que foi requerida nova suspensão da execução 
por noventa dias. Em 04/02/2020, foi requerido o prosseguimento da execução e a realização 
de diligências para satisfação do crédito, tais como a penhora e avaliação do imóvel de 
propriedade da Executada (matrícula n° 42.092), de 30.667,43m2  , destinado ao desenvolvimento 
do Empreendimento Condomínio Estação Osasco, o bloqueio digital dos valores existentes nas 
contas bancárias da devedora, quebra de sigilo fiscal e bancário da devedora, sua inclusão nos 
cadastros de inadimplentes do Serasa e protesto da dívida cobrada judicialmente. Em atenção 
a estes pedidos, foi emitida a certidão de ajuizamento da demanda para registro nos cartórios 
de imóveis e a dívida e a sua devedora foi incluída nos cadastros de inadimplentes do Serasa. 
Atualmente, os autos encontram-se em gabinete, aguardando-se decisão quanto ao pedido de 
penhora e avaliação do imóvel. 

Teixeira Holzman - Eurowan e RBDU 

Saldo devedor das 12 (doze) debêntures Eurowan em 30/04/2020: R$ 37450.000,00 
Saldo devedor das 25 (vinte e cinco) debêntures RBDU em 30/04/2020: R$ 28.465.000,00 

Após inúmeras propostas enviadas pela emissora e visto o insucesso nas tratativas junto a emissora 
sobre a possibilidade de acordo extrajudicial, o Fundo mandatou em assembleia geral, escritório 
de advocacia especializado para realizar todos os atos extrajudiciais e judiciais da execução do 
título. 

Além disto, após o trabalho de rastreamento de bens dos devedores visando buscar mais ativos 
para execução integral do saldo devedor da dívida, a gestora nos últimos três meses reforçou a 
atuação em conjunto com os assessores jurídicos do Fundo. O objetivo das investigações realizada 
por empresa especialista em busca de bens foi averiguar se devedor tem condições de incluir mais 
ativos para quitar a dívida através de dação em pagamento versus a continuidade da execução da 
dívida. Os bens do devedor apurados como livres neste processo devem ser incluídos no acordo. 

Entendemos que a estratégia acima é uma maneira dos devedores apresentarem nova proposta 
com as informações atualizadas e a necessidade de negociação de pagamento da dívida versus 
o arresto e bloqueio de bens. O processo envolveu a pesquisa cartorial de eventuais negociações 
destes ativos por parte do devedor e que ainda não foram transferidos para o novo comprador, 
impedindo a inclusão destes ativos em uma nova proposta. Os resultados foram animadores: Foram 
encontrados novos imóveis em nome de empresas relacionadas ao Grupo Teixeira Holzmann, os 
quais reforçam a nossa estratégia de execução da dívida versus o arresto de bens garantidores e 
outros de titularidade direta e indireta dos devedores. 
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No caso do empreendimento Eurowan, após o deferimento da penhora de imóveis, os Executados 
apresentaram impugnação à estas penhoras, a qual apresentamos a respectiva resposta. Em 
decisão, o magistrado indeferiu a impugnação apresentada pela Eurowan, bem como prosseguiu 
com as constrições dos bens dos Executados. Os termos de penhora para constrição dos imóveis 
já foram expedidos. Assim, a estratégia agora é acelerar o registro das penhoras dos imóveis (o 
que evita uma eventual transferência de titularidade enquanto o processo ainda está em aberto). 
Em conjunto ao registro da penhora dos imóveis localizados em propriedade dos Executados, 
o assessor jurídico da gestora se manifestou nos autos, requerendo a penhora das unidades 
alienadas fiduciariamente como garantia da operação. O pedido aguarda decisão do juiz. Devido 
a quarentena, estamos aguardando as providências por parte do cartório. 

No empreendimento Royal Boulevard após a realização da penhora dos imóveis, foi designado o 
perito judicial para avaliação destes imóveis. Em paralelo os devedores apresentaram uma defesa 
chamada Exceção de Pré-Executividade, a qual já foi respondida pelo assessor legal. Os 101 imóveis 
penhorados foram avaliados e a cota parte de propriedade do emissor 0%) corresponde a R$ 
178.000,00. 

Manifestamos sobre o laudo apresentado pelo perito questionando a forma de avaliação dos 101 
imóveis penhorados. Foi publicada decisão intimando o perito para se manifestar em 30 dias. Após 
a apresentação de esclarecimentos pelo perito, os autos voltarão para julgamento da exceção de 
pré-executividade. Em razão da suspensão de prazos, ainda não houve manifestação por parte do 
perito. 

De toda forma, foi celebrado acordo com RFP (Terrenista do loteamento) para liberação em 100% 
das unidades alienadas fiduciariamente, o que corresponde a 60 dos 101 imóveis penhorados. A 
minuta da petição para transferência dos imóveis já foi protocolada. A proposta é que a RFP atue 
como terceiro interessado na ação de execução das garantias do empreendimento e consinta 
com a transferência dos 60 imóveis para o fundo. Além disso, as partes celebraram no acordo 
uma forma para a realização do término das obras do empreendimento Royal Boulevard. O fundo 
possui como uma de suas garantias, os direitos creditórios referente aos valores obtidos com as 
vendas das unidades deste empreendimento. Assim, essa movimentação é de grande importância, 
pois com o término das obras essas vendas poderão ser retomadas. 

- Paysage: Saldo devedor das 16 Debêntures em 30/04/2020: R$ 33.950.000,00 

Após o não cumprimento de obrigações não pecuniárias e o inadimplemento das parcelas vincendas 
foi declarado do vencimento antecipado da dívida, e se iniciou os procedimentos de execução das 
garantias. 
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Demos continuidade ao processo de recuperação dos ativos depois da finalização de todo o 
processo de avaliação dos imóveis dados em garantia na operação. Um novo laudo de avaliação 
foi apresentado com valores de venda força equivalentes a mais de 150% do valor atualizado do 
valor da dívida. Importante salientar que as avaliações dos imóveis foram feitas considerando as 
matrículas como glebas e não como loteamentos, uma vez que o loteamento não está aprovado 
e registrado. Algum dos ativos que estão alienados como garantia da dívida tem sido estudado 
por novos incorporadores reforçando nossa tese de recuperação de demanda por ativos na região 

Após o deferimento da penhora dos imóveis livres tanto do devedor principal como de seus 
garantidores, os devedores apresentaram petição requerendo substituição de penhora., alegando 
que um dos imóveis se tratava de imóvel classificado como bem de família. A gestora respondeu 
a esta petição alegando falta dos requisitos para constituição da proteção de bem de família 
e requerendo a manutenção da penhora de todos os imóveis. O Juiz decidiu pela manutenção 
da penhora do imóvel ao não o reconhecer como bem de família. Em seguida, os executados 
entraram com um recurso denominado Agravo de Instrumento para tentar reverter a decisão do 
Juiz. O assessor legal já apresentou resposta ao recurso, o qual aguarda julgamento. Importante 
salientar que este é um exemplo de como um processo de execução pode ser moroso, quando a 
parte executada está bem orientada para atrasar o processo atrás de pedidos de revisão como 
o citado acima. Geralmente estes pedidos têm como principal objetivos atrasar o processo e dar 
tempo ao devedor de apresentar novas alternativas para liquidação ou revisão da dívida. 

Seguindo com o processo de execução, foi deferido o pedido proposto pelo assessor legal para 
a realização da penhora de distribuição dos lucros da empresa Consult (que tem como sócio os 
garantidores da dívida). O ofício já foi emitido pelo TJSP e foi encaminhado à empresa Consult. 
Neste período ainda foram averbadas as penhoras em imóveis que possuem como um dos 
proprietários os executados na ação judicial. Assim, aguarda-se a intimação dos coproprietários 
para prosseguimento de adjudicação dos bens penhorados. Concomitante ao andamento do 
processo, os devedores fizeram nova proposta de dação em pagamento, sendo que esta envolvia 
um lote de empreendimento em Londrina, lotes em um empreendimento em Londrina, o saldo 
devedor em 60 meses com carência de 18 meses. 

Como a liquidação do fundo tem prazo de encerramento em período menor do que o proposto da 
devedora, a gestora apresentou um nova proposta no final de abril, onde os imóveis envolvidos 
na dação deveriam ser aqueles colocados em garantia na operação (Avaliados em torno de R$ 15 
milhões, sujeitos a nova avaliação no caso do aceite da proposta ) e saldo devedor fosse liquidado 
em 10 meses após um período de carência de seis meses acrescidos de juros. Até o fechamento 
desta carta a proposta ainda estava sendo analisada pela Paysage. 
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- BR LAND — Saldo devedor das 33 Debêntures em 30/04/2020: R$ 28.200.000,00 

Após a constatação do inadimplemento das parcelas vincendas e de obrigações não pecuniárias, 
a gestora iniciou tratativas com o empresário para negociação da dação em pagamento do valor 
integral da dívida através dos lotes dos empreendimentos em Araraquara e Leme, cidades situadas 
no estado de São Paulo. 

No último trimestre reavaliamos os projetos e avaliamos as condições das propostas de compra 
destes ativos para desenvolvimento imobiliário. As condições precedentes das propostas envolviam 
não só a liberação dos lotes como garantia, mas também a aprovação total do empreendimento 
e sua entrega devidamente finalizada. Verificamos neste processo que alguns dos loteamentos 
oferecidos estão pendentes de alguns pontos essenciais para aceitação do acordo. 

Neste período a gestora tem sido diligente com a qualidade e com os preços negociados no 
processo de dação. Como as condições não estavam de acordo com o mínimo necessário para o 
aceite da proposta e com a devedora inadimplente, foi deliberado em comitê pelo ingresso com a 
ação de execução para recuperação do crédito. 

Processo foi distribuído em 13/03/2020. A inicial já foi recebida. Houve protocolo de emenda à 
inicial para juntada de custas do Agente Fiduciário. Estamos aguardando a expedição de nova 
citação. Neste período, o devedor fez nova proposta para resolução da dívida. Em virtude da 
suspensão da maioria dos serviços públicos e de avaliação de imóveis, estamos aguardando o 
retorno da quarentena para que a gestora possa fazer uma avaliação dos imóveis ofertados pela 
devedora. Até o momento, o processo de execução continua seu prazo sem suspensões por parte 
da gestora. 

- Marluc te Monde - Saldo devedor das 1 Debêntures em 30/04/2020: R$ 20.883.000,00 

Com a estruturação de um novo título mobiliário, adquirido por outro grupo de investidores, o 
emissor amortizou o valor de R$17,5 milhões de reais. Esta operação tem características únicas no 
portfólio da empresa, pois é a única que o valor principal e juros remuneratórios são pagos apenas 
no vencimento da operação em setembro de 2021. Sendo assim reduzimos a exposição no crédito 
e aumentamos a liquidez do fundo, visando a distribuição para os cotistas. 

Além disso após o "habite-se" do empreendimento, iniciamos o processo de liberação parcial das 
alienações fiduciárias da segunda parte das unidades, onde já enviamos os requerimentos para os 
administradores para liberação de unidades. Acreditamos que após a entrega do empreendimento, 
algumas unidades terão entregas de chaves, e consequentemente a acesso a financiamento 
bancário. Se o comprador da unidade optar pelo financiamento, o banco quita a unidade a vista 
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ao construtor, que repassa os recursos para quitação parcial da dívida. 

Consolidação de ativo no fundo 

- Maxcasa 

Conforme acompanhamentos da Gestora, os 74 (setenta e quatro) apartamentos (100% das 
unidades) foram comercializados, totalizando o valor bruto de aprox. R$20,4 milhões, tendo 12 
unidades já escrituradas. Deste valor entrou no fundo R$ 12,4 milhões, de um total de R$ 19,8 
milhões das vendas (última parcela em 2022). 

Conforme citado na última carta trimestral, a AURORA CAPITAL visando melhorar a capacidade de 
recuperação dos créditos e reduzir o risco de crédito, optamos por uma operação de venda de todas 
as unidades restantes para uma empresa desenvolvedora de imóveis. A proposta é concentrar o 
risco de crédito em apenas um credor e melhorar o fluxo de recebimento das vendas no Fundo. 
Sendo assim no dia 19 de dezembro de 2018, foi assinada a venda de 40 unidades restantes do 
empreendimento pelo valor bruto de aproximadamente R$ 9.3 milhões. No final de abril, o saldo 
devedor desta venda é de R$7,0 milhões. 

- DLL Macaé 

No início de agosto, a Gestora Aurora assinou um memorando de entendimentos com um novo 
desenvolvedor de imóveis para a compra dos lotes dados em Dação em Pagamento localizados no 
Jardim Paraíso em Macaé. A Proposta envolve o desenvolvimento do loteamento e a comercialização 
de casas através de capital próprio do desenvolvedor. 

O FIDC Prime será o vendedor dos lotes. No momento que o banco financiador da casa quitar a 
parte em aberto ao desenvolvedor, este quitará a dívida com o FIDC Prime pelo valor acordado na 
promessa de venda e compra dos lotes. 

A Aurora Capital entende que a desenvolvimento do loteamento através de casas populares na 
faixa MCMV é a melhor alternativa para maximizar o valor dos lotes. Temos observado uma sensível 
recuperação na demanda por ativos nesta faixa de preço e projetamos junto com o desenvolvedor 
um prazo de doze a quinze meses para entrega das casas. 

Elaboramos a escritura de compra e venda de imóvel, com constituição de alienação fiduciária em 
garantia dos 60 lotes, bem como o instrumento de Promessa de Cessão de Direitos Creditórios 
dos recebíveis pela edificação e venda dos lotes. Devido a paralização dos serviços de cartório 
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no Estado do Rio de Janeiro, a operação está em atraso de registro devido a impossibilidade 
pagamento das tarifas de transferência e o registro de contrato de cessão. A gestora junto com 
assessor juridico estão trabalhando junto com a Prefeitura de RJ, para a evolução destes casos. 

Mais uma vez agradecemos a confiança de nossos cotistas ao longo deste início conturbado 
do ano. Apesar das dificuldades referentes ao cenário social e econômico o qual o mundo está 
passando, a gestora vem trabalhando diariamente em regime total de home office, visando a 
segurança de seus colaboradores e a manutenção do processo de gestão dos fundos. Devido a 
redução das atividades relacionadas a esfera jurídica, tais como fóruns e cartórios, os processos 
de execução deverão apresentar uma morosidade acima da média nos próximos meses. Ainda 
assim, nossa estratégia de execução de garantias e cobrança judicial dos devedores continuará 
exercendo pressão para nós seja apresentadas soluções para liquidação dos passivos. 

Baseado nas análises de nosso time de gestão e jurídico, e com o auxílio de nossos assessores 
jurídicos, a probabilidade de recuperação de ativos é provável, devido as garantias das operações 
e também pela experiência e metodologia adotada ao longo destes dois anos nos processos. 

Independente do prazo e das dificuldades as quais sabemos que processos de recuperação de 
dívidas têm, a gestora permanece confiante que no longo prazo teremos resultados bastante 
satisfatórios neste processo. 

Composição da Carteira (R$mm) em Março/2020 
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Provisão de Devedores Duvidosos 

A CM Capital, administradora do fundo, calcula mensalmente a provisão de devedores duvidosos 
nas operações do fundo gerando um impacto negativo projetado no patrimônio do fundo de 
aproximadamente R$ 177 milhões, ou seja 57% considerando o valor atual das dívidas conforme 
tabela a seguir: 

Ativos PDD (%) Valor da Dívida PDD (R$) 

GBX LONDRINA 100% R$ 13.905.526,43 R$ 13.905.52643 

EUROWAN 33% R$ 37439.928,50 R$ 12.355.176,40 

R$ 57.631.354,20 

Zi 

tfl 

GBX TIETÊ 60% R$ 96.052.257,00 

a 

RBDU 33% R$ 28452.450,58 R$ 9.389.308,69 cr 
o. 
to 

North Boulevard 18% R$ 19.649.019,98 R$ 3.536.823,60 
o 
NU o 

O quadro acima demonstra a projeção do PDD para todas as dívidas que a administradora 
estabeleceu um percentual de PDD por emissor. O valor de PDD contabilizado na carteira incide 
apenas sobre os valores de parcelas em atraso. 

A administradora utiliza metodologia própria disposta em seu Manual de Provisão para Créditos 
de Liquidação Duvidosa para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, disponível em seu 
website: htto://www.cmcaoitalmarkets.com.br; onde são considerados os seguintes pontos, entre 
outros: 

Cenário macro e microeconômico; 
Relatório de terceiros: relatório de agência de risco (rating); 
Serasa: consulta de protestos e dívidas em aberto; 
Análise das Demonstrações Financeiras ("DFs") do devedor e/ou coobrigado; 
Desempenho dos fluxos de pagamentos de emissões anteriores; 
Desempenho do fluxo de pagamentos do ativo analisado; 
Garantias constituídas da operação; 
Registro de pedido de falência/recuperação judicial; 
lnadimplência junto a órgãos reguladores; 
Notícias relacionadas aos devedores noticiados em veículos de massa; e 
Quebra de cláusulas restritivas (covenants) 
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CAPITAL 

A Gestora não tem acesso ao cálculo e fundamentos aplicados pela Administradora para 
provisionamento de PDD em cada ativo. Os percentuais de PDD apenas são divulgados na própria 
carteira do fundo, sendo que a gestora não tem ingerência na defesa de eventuais melhoras 
nestes resultados. 

Os questionamentos referentes a metodologia e a estes percentuais devem ser direcionados ao 
departamento de risco da CM Capital através do e-mail riscodtvm©cmcapital.com.br. 
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TABELA DE RENTABILIDADE 

Tabela Rentabilidade: Fundo AURORA CAPITAL Prime I FIDC.  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 011t Nov Dez Ano 

FIDC 0,70% 0,93% 0,83% 1,12% 3,62% 

2014 CDI 0,86% 0,94% 0,84% 0,95% 3,64% 

IPCA 057% 0,42% 0,51% 0,78% 2,30% 

FIDC 142% 1,177 1A6% 109% 098% 1,28% 1,28% 099% 0937 1,22% 1,2296 162% 1969% 

2015 [Dl 093% 082% 1,04% 095% 0,98% 107% 1,18% 111% 131% 1,11% 1,05% 1,16% 13,23% 

IPCA 1,24% 1,22% 1,32% 071% 0,74% 0,79% 0,60% 0,23% 0,54% 0,82% 1,01% 0,96% 10,67% 

FIDC 139% 1,50% 1,31% 0,98% 1,24% 1,23% 1,07% 1,12% 0,85% 0,76% 0,90% 0,86% 14,03% 

2016 [Dl 1,05% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,10% 1,21% 1,11% 1,05% 104,00% 1,12% 14,01% 

IPCA 1,27% 0,90% 0,43% 0,61% 0,78% 0,35% 052% 0,44% 008% 026% 0,18% 0,30% 6,29% 

FIDC 0,94% 0,60% 1,05% 0,76% -0,32% 0,93% -131% -0,21% 1,19% 0,68% -1,36% 0,70% 

2017 CDI 109% 106% 1,05% 0,79% 092% 0132% 080% 080% 0647 0,65% 0,57% 0,54% 10,16 

038% 0,33% 025% 0,14% IPCA 

 

0,31% -0,23% 024% 0,19% 036% 0,48% 0,38% 0,44% 3,01% 

FIDC -1,93% -1,13% -2,24% -12,70% -4,3% -1,25% 3,99% -3,88% -3,56% 9,32% 0,61% 0,77% -16,4% 

2018 CDI 0,58% 0,47% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,42% 

IPCA 0,42% 0,32% 0,34% 0,33% 0,40% 1,26% 0,33% -0,09% 0,48% 0,45% -0,21% 0,15% 3,75% 

FIDC -1,93% -3,74% -3,12% 0,43% 0,94% 0,29% 0,72% -5,63% 0,72% 0,69% -0,33% 0,47% -10,18% 

2019 CDI 0,58% 0,47% 0,53% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,46% 0,47% 0,38% 0,37% 5,96% 

IPCA 032% 034% 034% 036% 024% 021% 001% 031% 035% 0,107 042% 071% 3,764 

FIDC -5,11% -8,36% -0,31% -3,17% -16,05% 

2020 CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 1,30% 

IPCA 0,21% 0,25% 0,07% -0,31% 0,22% 

"Em virtude da Instrução CVM 555 Art 50, 'Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do Fundo só pode ser feita, por qualquer meio, apôs um período de carência 
de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão das cotas". 

Importante salientatque em agosto/2019,janeiro/2020 e fevereiro/2020 as cotas sofreram desvalorização devido 
a amortização aos cotistas.  
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