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I 	Comité de Investimentos 

	

2 	ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS DA MARINGÁ 

	

3 	PREVIDÊNCIA. Às quinze horas e dez minutos, do dia quatro de maio do ano de dois mil e vinte e 

	

4 	um, reuniu-se o Comitê de Investimentos, extraordinariamente, na sala de reuniões da Maringá 

	

5 	Previdência com a presença dos membros: José da Silva Neves (Presidente), Cinthia Soares 

	

6 	Amboni, Ademir Aparecido Antonelli e ausência de Maria Silvana Barbosa Frigo, por estar em 

	

7 	período de férias. Iniciado os trabalhos, sendo ITEM 1 — Reunião virtual com a gestora do W7 

	

8 	Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia: o Comitê participou da reunião virtual, 

	

9 	com a gestora do W7 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, e o Sr. Renato iniciou 

	

10 	a reunião apresentando o portfólio do fundo, constituído por diversos ativos/empresas, e o impacto 

	

11 	negativo da Covid em algumas empresas, especialmente aquelas ligadas ao turismo e demonstrou a 

	

12 	situação de cada uma, relatando os principais fatos ocorridos e respondeu alguns questionamentos 

	

13 	dos cotistas. Após, esclareceu aos cotistas que estavam participando da reunião, cada item da 

	

14 	pauta da AGC, a ser realizada no dia 06 de maio de 2021, às 10h, e questionado quanto a algumas 

	

15 	ressalvas da auditoria em relação às demonstrações financeiras, explicou alguns deles e afirmou 

	

16 	que não são fatos graves que resultem na desaprovação das demonstrações financeiras. ITEM 2 — 

	

17 	Análise do Parecer Técnico da consultoria financeira e definição para a manifestação de voto: 

	

18 	após o encerramento da reunião o Comitê analisou o parecer técnico que recomendou a aprovação 

	

19 	dos três itens da pauta e decidiu acompanhar o parecer deliberando pela aprovação da pauta. A 

	

20 	manifestação de voto será encaminhada amanhã, dia 05 de maio. Nada mais havendo a tratar foi 

	

21 	encerrada a reunião às dezesseis horas e quinze minutos, e eu Cinthia Soares Amboni, lavrei a 

	

22 	presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 
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Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 

MARINGÁ 	 Públicos Municipais de Maringá 

MARINGÁ  

CONVOCAÇÃO 

Portaria n°027/2018, artigos 15 e 16 

SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 04/05/2021 

Inicio: 15h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Comitê de Investimentos convoca todos os membros para reunião virtual, 

às 15h, com a gestora do W7 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 

sobre a pauta da AGC, no dia 06 de maio de 2021, às 10h. 

Pauta: 

Reunião virtual com a gestora do W7 Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia; 

Análise do Parecer Técnico da consultoria financeira e definição para a 
manifestação de voto. 

José da Silva Neves 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 

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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São Paulo, 20 de abril de 2021. 

W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA 

CNPJ/ME N2 15.711.367/0001-90 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

Prezado(a) Cotista, 

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o ng 00.806.535/0001-

54, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n°3.900, 102  andar, ltaim Bibi, na Cidade de São Paulo e Estado 

de São Paulo, na qualidade de administradora fiduciária do W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPACOES MU LTIESTRATEGIA, fundo de investimento inscrito no CNPJ/ME sob o 

n2  15.711.367/0001-90 ("Administradora" e "Fundo" respectivamente), vem por meio desta, convocado a 

participar da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, a ser realizada conforme disposto abaixo: 

DATA: 06 de maio de 2021. 

HORÁRIO: 10h00 

A assembleia será realizada exclusivamente por via digital pela plataforma Zoom, conforme instruções 
abaixo: 

Tópico: AGC do FIP W7 
Hora: 6 mai. 2021 10:00 São Paulo 

Entrar na reunião Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89898747874?pwd=MUNteFdoUnVOMkd6UnhMdFp5b2F  
kUTO9  

ID da reunião: 898 9874 7874 
Senha de acesso: 598744 

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. CNPJ/ME n2  00.806.535/0001.54 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 — 109 Andar — Itaim Bibi — 04538-132 SP 

Tel.: + 55 11 2172-2600 
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Aprovação da substituição da atual Administradora do Fundo como prestadora dos serviços de 

administração, custódia, controladoria e escrituração pela Planner Trustee Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNRI/ME sob o 

n° 67.030.395/0001-46, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n2  3.477, 119  andar, Torre A, Itaim 

Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133 ("Nova Administradora") 

devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, ambas pertencentes ao mesmo 

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

inscrita no CNPJ/ME sob o n2  08.088.455/0001-12, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 

n9 3.900, 109  andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.538-

132; 

Aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, devidamente auditadas nos termos da 

regulamentação em vigor, relativas ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2019, bem 

como as da W7BZ Holding S.A., conforme definido abaixo, (data-base 31/12/2019); e 

Aprovação da amortização parcial das cotas do Fundo aos cotistas no montante de 

R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), a ser realizada em até 5 (cinco) dias corridos 

contados do dia 05 de maio de 2021. 

OBSERVAÇÃO: Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que 

recebida pelo Administrador com 1 (um) dia útil de antecedência à data prevista para realização da 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas, nos termos do Artigo 21 do regulamento do Fundo. 

Para tal exercício, encontra-se anexo a este edital, a respectiva Instrução de Votos. 

Por fim, informamos que o Cotista ou, conforme o caso, seu procurador ou representante legal deverá, na 

data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas, apresentar (f) documento de Identificação 

com foto e, sendo o caso, (H) documentação comprovando poderes para participar da Assembleia e 

representar o Cotista. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais 

que se fizerem necessários nos seguintes canais de comunicação: 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. CNPJ/M E n2  00.806.535/0001.54 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900— 107 Andar— itaim Bibi — 04538-132 SP 

Tel.: + 55 11 2172-2600 
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ADMINISTRADORA 

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3900, 10° Andar, São Paulo/SP, CEP 04538-132 

E-mail para assuntos relacionados à Assembleia: assembleiasfundos@trusteedtvm.com.br  

E-mail para outros assuntos: juridicofundos@trusteedtvm.com.br  

Atenciosamente, 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Administradora 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. CNPJ/ME n2 00.806.535/0001.54 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900— 102 Andar — ltaim Bibi —04538-132 5P 

Tel.: + 55 11 2172-2600 



CRÉDITO E MERCADO 

W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA 

DATA DA AGC: 06 de maio de 2021 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
Santos - SP - Tel: (13) 3878-8400 
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CRÉDITO E MERCADO 

Santos/SP, 29 de abril de 2021 

INSTITUTO: Aos clientes cotistas do fundo de investimento W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ: 15.711.367/0001-90) 

ASSUNTO: Parecer Técnico referente às pautas da assembleia geral de cotistas a ser realizada no dia a 06 
de maio de 2021, às 10h. 

INTRODUÇÃO 

Prezados, em atenção à convocação recebida, a fim de auxiliá-los na tomada de decisão dos temas a serem 
abordados, colocamos: 

PAUTA 

Aprovação da substituição da atual Administradora do Fundo como prestadora dos serviços de 

administração, custódia, controladoria e escrituração pela Planner Trustee Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 
67.030.395/0001-46, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n2  3.477, 112  andar, Torre A, Itaim 
Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133 ("Nova Administradora"), 

devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, 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, n2 
3.900, 102 andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.538- 132; 

Aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, devidamente auditadas nos termos da 

regulamentação em vigor, relativas ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2019, bem 
como as da W7BZ Holding S.A., conforme definido abaixo, (data-base 31/12/2019); e 
Aprovação da amortização parcial das cotas do Fundo aos cotistas no montante de R$ 

1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), a ser realizada em até 5 (cinco) dias corridos 
contados do dia 05 de maio de 2021. 

PARECER TÉCNICO 

P PAUTA:  
Trata-se de pauta que tem por objetivo aprovar alteração da administração do Fundo por empresa do 
mesmo grupo econômico da atual Administradora. 

Trata-se de reorganização entre empresas de um mesmo grupo econômico, sem quaisquer impactos nas 

cobranças de taxas de administração atualmente praticadas, razão pela qual não vislumbramos óbice 
algum à APROVAÇÃO da pauta. 

Vale ressaltar, que não há qualquer impedimento na aprovação de substituição de prestadores de serviços 
não elegíveis pelas novas regras da Resolução CMN n2  4.695/2018, tendo em vista que as regras ali 
trazidas pela redação do artigo 15, conforme exposto por seu § 92, só hão de ser verificadas quanto da 
aplicação de recursos: 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
Santos - SP -Tel: (13) 3878-8400 
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CRÉDITO E MERCADO 

Art. 15. A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de 
previdência social poderá ser própria, por entidade autorizada e credenciada ou 
mista, 

ô 29 Os regimes próprios de previdência social somente poderão aplicar 
recursos em cotas de fundos de investimento quando atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condições: 

- o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição 
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê 
de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho 
Monetário Nacional; 

§ 99 Os requisitos de que tratam os §§ 29 e 89 deste artigo devem ser observados apenas quando da 
aplicação dos recursos pelo regime próprio de previdência social.  (Incluído pela Resolução n9 4.695, de 
27/11/2018.) 

2á PAUTA:  

Trata-se de pautas para aprovação de demonstrações financeiras referente ao exercício social do Fundo 
encerrado em 28 de fevereiro de 2019. 

Ao analisar as demonstrações financeiras do Fundo temos que levar em consideração alguns pontos 

importantes, tais como: o auditor independente é figura contratada pelo administrador do Fundo para o 

exercício da finalidade específica em seu campo de atuação de conhecimento técnico. 

O auditor independente passa pelo crivo de todas as regras estabelecidas em regulamentação específica 

pelo órgão competente, qual seja a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que fiscaliza as suas 
atividades. 

Deste modo, não apenas temos um profissional capacitado e regulamentado, autorizado a exercer a 

atividade pelo órgão fiscalizador competente, como também o Administrador contratado pelo Fundo é 

responsável pela contratação e pela escolha da entidade a exercer as atividades, qual seja, a BDO RCS 
AUDITORES INDEPENDENTES. 

Dito isto, é necessário observar a ressalva trazida pelo auditor qual seja: 

"Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis. 

Conforme mencionado na Nota Explicativa n°4 às demonstrações contábeis, 
em 28 de fevereiro de 2019 o Fundo possui investimento na Companhia W7BZ 
Holding 5.4. no montante de R$ 141.582 mil, correspondente a 101,86% do 
seu patrimônio liquido, o qual está avaliado e registrado pelo valor justo 
determinado por laudo de avaliação econômico-financeira preparado por 
empresa especializada. Como parte dos nossos trabalhos, analisamos o 
referido laudo de avaliação econômico-financeira com relação à metodologia 
e premissas aplicadas. Como resultado desse trabalho constatamos que para 
algumas das premissas utilizadas não foi possível obter informações 
apropriadas e suficientes para concluirmos sobre a adequação do valor justo, 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
Santos -SP -Tel: (13) 3878-8400 

wwwcreditoemercadacombr @g kmaltoemercado 
3 



CRÉDITO EpIERCADO 

impossibilitando concluir sobre possíveis efeitos nas demonstrações contábeis 
do Fundo para o exercicio findo em 28 de fevereiro de 2019. Adicionalmente, 
o Fundo deixou de apresentar em nota explicativa de eventos subsequentes, 
divulgação de informações claras e precisas sobre os julgamentos e premissas 
utilizados na produção de estimativas, e das incertezas que afetam o 
reconhecimento ou divulgação dos impactos em cenário de incerteza "Covid-
19", conforme requerido pelo Oficio-Conjunto n 2/2020-CVM/SIN/SNC, 
consequentemente, ficamos impossibilitados através de procedimentos 
alternativos de auditoria em concluir sobre os efeitos nas demonstrações 
contábeis do Fundo. em 28 de fevereiro de 2019. 

Em 28 de fevereiro de 2019, o Fundo possui investimento na Companhia W7BZ 
Holding S.A. no montante de R$ 141.582 mil, correspondente a 101,86% do 
seu patrimônio líquido, e que representa 84,11% do capital social da 
companhia W7&82 Holding S.A. no montante de R$ 119.088 mil, para as quais 
as demonstrações contábeis dessa Companhia, referente ao exercicio de 31 
de dezembro de 2019, foram auditadas por nós, com relatório emitido em 31 
de março de 2020, com as seguintes ressalvas e parágrafos de ênfase: 

"iii) Pagamentos a pessoas juridicas decorrentes de prestação de serviços. 
(Colob)A investida Colob realizou pagamentos a pessoas juridicas decorrentes 
de prestação de serviços que podem gerar passivos contingentes fiscais e 
trabalhistas, para os quais não foram reconhecidas provisões. 

Não foi possível apurarmos o montante destas contingências. 
Consequentemente, ficamos impossibilitados através de procedimentos 
alternativos de auditoria em concluir sobre os efeitos nas demonstrações 
contábeis da empresa em 31 de dezembro de 2018. 

iv) Demonstrações contábeis da investida Lagap Comércio de Artigos do 
Vestuário S.A. (Lagoa) não foram auditadas 

As demonstrações contábeis da investida Lagap, em 31 de dezembro de 2018, 
não foram auditadas. Em função disso, não foi possível concluirmos quanto a 
inexistência de eventuais ajustes nas demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas da Companhia, sobre os correspondentes saldos do 
investimento (provisão para passivo à descoberto) registrado pelo montante 
de R$ 12.080 mil, consequentemente, ficamos impossibilitados através de 
procedimentos alternativos de auditoria em concluir sobre os efeitos nas 
demonstrações contábeis da empresa em 31 de dezembro de 2018. 

Com base nos assuntos acima mencionados, ficamos impossibilitados de 
concluir sobre possíveis efeitos desses assuntos na predilecção a valor justo 
e, consequentemente, nas demonstrações contábeis do fundo W7 Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia em 28 de fevereiro de 2019. 

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional de investidas 

A Companhia e suas investidas, E2E, Antuérpia, Lagap, Flyers 24hrs S.A e Dress 
& Go vêm incorrendo em prejuízos nos últimos exercícios, sendo, no exercicio 
findo em 31 de dezembro de 2018, respectivamente, R$ 14.016 mil (individual 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
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CRÉDITO EJVIERCADO 

e consolidado), R$ 5.811 mil, R$ 1.059 mil, R$ 835 mil, R$ 1.227 mil e R$ 622 
mil. Nessa mesmo data, apresentam excesso de passivos circulante sobre seus 
ativos circulantes em montantes de, respectivamente, R$ 28.861 mil 
(consolidado), R$ 7.821 mil, R$ 305 mil, R$ 4.280 mil, R$ 448 mil e R$ 616 mit 
Além disso, essas investidas, apresentam passivo a descoberto nos montantes 
de, respectivamente R$ 12.483 mil, 1.979 mil, R$ 26.845 mil, R$ 650 mil e R$ 
2.556 mil. 

Esses fatores, considerados em conjunto, são indicadores de incertezas 
relevante quanto a capacidade da Companhia e suas investidas de fazerem 
frente às suas respectivas obrigações de curto prazo, bem como de manter a 
continuidade normal de suas operações.  Buscando reverter essa situação, a 
Administração da Companhia, em conjunto com as de suas investidas, vêm  
tomando diversas ações, tais como processos de reestruturaçâo  
organizacional, criação de novos produtos e obtenção de recursos junto a  
acionistas e terceiros. O êxito dessas ações permitirá à Companhia e suas 
Investidas fazer frente aos compromissos assumidos com credores em geral,  
recompor seus capitais de giro e manter suas operações.  As demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas da Companhia em 31 de dezembro de 
2018 foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e não 
incluem quaisquer ajustes." 

Nada obstante a ressalva acima, com base nas informações trazidas na demonstração, que gozam de 

relativa veracidade e confiança, não há por que não se amparar na qualidade técnica da autoria, a qual 

concluiu que, as demonstrações contábeis hora em análise apresentam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira do Fundo em 28 de fevereiro de 2019. 

Desta forma, em não vislumbrando quaisquer outros pontos no decorrer do documento que ensejam 
dúvidas relevantes quanto ao teor e conclusão do auditor, entendemos pela APROVAÇÃO da pauta. 

3g PAUTA:  

Trata-se de pauta para deliberar sobre a amortização parcial das cotas do Fundo aos cotistas no montante 
de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). 

Como determina a Instrução Normativa CVM n2 555, a deliberação da amortização compete 
privativamente à assembleia geral de cotistas: 

Art. 66. Compete privativamente à assembleia geral de cotistas deliberar 
sobre: 

VII — a amortização e o resgate compulsório de cotas, caso não estejam 
previstos no regulamento; 

Encontra-se a definição de amortização no art. 22, inciso III da instrução supracitada: 

Art. V Para os efeitos desta Instrução, entende-se por: 

III — amortização (de cotas): pagamento uniforme realizado pelo fundo, a 
todos os seus constas, de parcela do valor de suas cotas sem redução do 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conf. 1501 
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CRÉDITO E/MERCADO 

número de cotas emitidas, efetuado em conformidade com o disposto no 

regulamento ou com deliberação do assembleia geral de cotistas; 

Ou seja, a amortização reduz o valor das cotas, sem alteração da quantidade de cotas em circulação, e 

distribui o capital em rateio aos cotistas, correspondente a quantas cotas cada um possui. 

Conforme deliberado em assembleia geral de cotistas, realizada em 01 de outubro de 2019, foi aprovado 

a ratificação da companhia desinvestida "It Capital" que detinha as empresas "Kekanto" e "Delivery 

Direto", nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações firmados em 16 de agosto de 2019 com a 
Locaweb. 

Dessa forma, a amortização no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) corresponde 
a venda parcial das ações da Locaweb. 

Tendo em vista que o retorno do investimento representa liquidez, em consonância ao plano aprovado 

supracitado, indo de encontro ao maior interesse dos cotistas, não vislumbramos óbice na 
APROVAÇÃO da pauta. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição. 

Atenciosamente, 

Renan Foglia Calamia 
Economista Pós-graduado em Finanças Avançadas 

Certificação: CGA Anblma 

Consultor de Valores Mobiliários 

Mardoqueu Corrêa da Silva 
Bacharelando em Direito 

Certificação: CPA-20 Anttima 

Analista de Investimentos 

CRÉDITO 8, MERCADO — CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS 

11.3413.009/0001-68) 
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CRÉDITO EiVIERCADO 

DISCLAIMER 

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou 

distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover 

informações e não representa, em nenhuma hipótese, urna oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário 

ou instrumento financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes 
públicas e que julgamos confiáveis. A utilização destas Informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna 

responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade 

das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As Informações deste documento estão em consonância com as Informações sobre os produtos 

mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos e prospectos de divulgação. É recomendada a leitura cuidadosa 

destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, ao risco e à politica de Investimento dos produtos. Todas as informações 

podem ser obtidas com o responsável pela distribuição ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Sua elaboração buscou atender os 

objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia 

de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e 

estruturação. Os riscos Inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de 

derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer valor exibido está 

representado em Real (BR1) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum &xis e a CVM. A contratação 

de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados 
futuros ou a Isenção de risco. Os R12125 devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria na 519, de 20 de agosto de 2011 
e suas alterações, alem da Resolução CMN n2 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos 

financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municipios e dá outras providências. 

Rua Saro de Paranaplacaba, 233- Conj.1501 
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