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ATA N2  005/2019 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE 

APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIAO - F.A.P.S. 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se na sala de 

reuniões na sede do FAPS os membros titulares do Comitê de Investimento, Sr. José Manoel Cáccia 

Gouveia, Sr. Adilson Ferreira de Moraes e Sr. João Marcos Oliveira Dias para tratarem da seguinte 

ordem do dia: 1) Homologação das APR's n° 059 a 074 referentes ao mês de abril de 2019; 2) 

Avaliação do Relatório (On Finance) e da Planilha de investimentos de abril/2019; 3) Analise dos 

Processos de Credenciamento; 4) Análise do cenário econômico e perspectivas para os próximos 

meses; 5) Outros assuntos. 

O Sr. José Manoel Cáccia Gouveia assumiu a presidência da mesa dando início aos trabalhos com a 

avaliação e aprovação das APR's n° n° 059 a 074 referentes ao mês de abril de 2019. Em seguida 

foram analisados o Relatório de Investimentos (On Finance) e a Planilha de Investimentos do mês de 

abril/2019, onde foi destacada a rentabilidade da carteira de investimentos do FAPS, que fechou o 

mês com rentabilidade positiva de 0,49% frente a uma meta atuarial de 1,07%, portanto, não 

atingindo seu índice de referência. Em que pese a rentabilidade da carteira ter sido positiva, os dados 

do IPCA dos últimos dois meses, consolidados, resultaram na maior variação para o Índice desde abril 

de 2016 elevando, significativamente, a taxa meta atuarial. Há de se ressaltar ainda nesta análise que 

alguns fundos estão com posições de fechamentos mensais defasados pelos motivos que seguem: 

- ATICO FIC FIP FLORESTAL CNPJ: 15.190.417/0001-31 - Os extratos dos meses de julho/18 a 

abril/19 não foram recebidos em função da necessidade de reprocessamento de cotas do fundo 

decorrente de Fiscalização da CVM junto ao Administrador do Fundo. 

- ATICO FLORESTAL FIP, CNPJ: 12.312.767/0001-35 - Extratos dos meses de julho/18 a abril/19 não 

foram recebidos em função da necessidade de reprocessamento de cotas do fundo decorrente de 

Fiscalização 	da 	CVM 	junto 	ao 	Administrador 	do 	Fundo. 

- INCENTIVO MULTI. 1 FIDC, CNPJ: 10.896.292/0001-45 - Extratos dos meses de maio/18 a abril/19 

não foram recebidos em função da liquidação decretada pelo BACEN em 22.05.2018 da Gradual 

Investimentos, até então, Administradora e Gestora do Fundo. 

- INCENTIVO MULTI.lI FIDC, CNPJ: 13.344.834/0001-66 - Extratos dos meses de maio/18 a abril/19 

não foram recebidos em função da liquidação decretada pelo BACEN em 22.05.2018 da Gradual 

Investimentos, até então, Administradora e Gestora do Fundo. Após as considerações o Relatório e a 

Planilha de Investimentos de abril/19 foram aprovados e serão encaminhados para análise final do 

Conselho de Administração. 

CENÁRIO ECONÔMICO E PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS MESES: O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA de abril foi de 0,57% e ficou 0,18% abaixo da taxa de março (0,75%). A 

variação acumulada no ano foi de 2,09%. O acumulado dos últimos doze meses foi para 4,94%, 

contra os 4,58% nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2018, a taxa foi de 0,22%. Além 

de projeções já indicarem que o crescimento da economia brasileira poderá ficar na faixa 

decepcionante de 1% em 2019, começam a surgir estimativas que apontam uma queda no Produto 

Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano na comparação com os três meses anteriores, o 

que não acontece desde o último trimestre de 2016 (-0,6%). Dados divulgados pelo Banco Central 

corroboraram essas projeções. O Índice de Atividade do Banco Central (lBC-Br) mostrou que a 
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economia recuou 0,73% em fevereiro ante janeiro - a maior queda desde maio de 2018, mês da 

greve dos caminhoneiros. Em janeiro, o indicador havia cedido 0,31%. PROJEÇÕES: Os economistas 

dos bancos reduziram a estimativa de alta do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 1,49% para 

1,45%. Foi a 112  queda consecutiva do indicador. A previsão consta no boletim "Focus", divulgado 

nesta segunda-feira (13), pelo Banco Central (BC). O relatório é resultado de levantamento feito na 

semana passada com mais de 100 instituições financeiras. O início das revisões para baixo na 

expectativa de crescimento do mercado financeiro para o PIB deste ano começou após a divulgação 

do resultado do ano passado - quando a economia avançou 1,1%. No fim de março, o Banco Central 

estimou expansão de 2% para a economia brasileira neste ano e o Ministério da Economia projetou 

um crescimento de 2,2% para 2019. Para o ano que vem, a expectativa do mercado financeiro de 

expansão da economia permaneceu estável em 2,50%. Os economistas dos bancos também não 

alteraram a previsão de expansão da economia para 2021 e para 2022— que continuou em 2,5% para 

os dois anos. Diante do exposto e, considerando o viés de baixa da Taxa Básica de Juros (Selic) - já 

existem projeções no mercado de mais um corte até o fim de 2019- este Comitê de Investimentos, 

sob a ótica conservadora e com o objetivo de promover maior equilíbrio à carteira, sugere as 

movimentações a seguir: 

RESGATES 

Fundo CNPJ Valor($) 
Franklin Templeton FVL 02.895.694/0001-06 23.241.663,16* 

Caixa A Brasil Dl Longo Prazo 03.737.206/0001-97 20.000.000,00 

BB Prev. RF Perfil Dl 13.077.418/0001-49 30.000.000,00 

posição em 30.04.2019, valor sujeito à alteração. 

TOTAL: 
	

73.241.663,16 

APLICAÇÕES 

Fundo CNPJ Valor($) 
BB Prev. Ações Alocação 18.270.783/0001-99 23.241.663,16* 

BB Prev. RF Alocação Ativa 25.078.994/0001-90 30.000.000,00 

Caixa FIC BR Gestão Estratégica 23.215.097/0001-55 10.000.000,00 

Caixa Brasil IDKA IPCA 2A 14.386.926/0001-71 10.000.000,00 

posição em 30-04.2019, valor sujeito à alteração 

TOTAL: 
	

73.241.663,16 
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FUNDOS RENTABILIDADES (%) 

Franklin Templeton FVL Mês: (1,14) 6 M: 11,21 12 M: 8,47 

BB Prev. Ações Alocação Mês: 0,74 6 M: 9,62 12 M: 12,11 

Caixa Fl Brasil DI Longo Prazo Mês: 0,51 6 M: 3,01 12 M: 6,18 

Caixa FIC BR Gestão Estratégica Mês: 1,11 6 M: 6,94 12 M: 9,82 

Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Mês: 1,07 6 M: 4,96 12 M: 9,02 

BB Prev. RF Perfil Dl Mês: 0,51 6 M: 3,00 12 M: 6,22 

BB Prev. RF Alocação Ativa Mês: 0,87 6 M: 5,86 12 M: 10,00 

Insta mencionar que, no caso do Fundo Franklin Templeton FVL - CNPJ: 02.895.694/0001-06, em que 

pese seu positivo histórico de performance, já vinha sendo acompanhado nos últimos meses dada a 

percebida curva ascendente de sua rentabilidade comparada ao seu benchmark (lbovespa) e ainda, o 

fato de nem o Gestor - Franklin Templeton Investimentos (Brasil) LTDA - nem seu Administrador - 

BNY Meilon Serviços Financeiros DTVM S.A - estarem enquadradas à Resolução CMN n2  4695/18 não 

figurando na lista exaustiva de Instituições autorizadas a gerir recursos advindos de RPPS. Em uma 

análise histórica deste fundo, foi verificada (em caso de aprovação deste resgate) a realização de 

lucro ao tesouro deste FAPS. As demais realocações foram sugeridas com o intuito de promover 

equilíbrio à carteira de investimentos, desconcentrando algumas posições (atrelados CDI) em busca 

de melhores performances em fundos que privilegiam maior diversificação por parte do gestor, 

especialmente, em índices atrelados à Títulos Públicos ( IMA-B, IPCA, IRF-M etc.). Essas sugestões 

serão levadas para análise final do Conselho de Administração. Seguindo a pauta, quanto aos 

Processos de Credenciamento, foi primeiramente esclarecido que esse procedimento atende à 

Portaria MPS n° 519/11 e a Resolução CMN n9 3922/10 e alterações, que orienta sobre a 

regularidade de uma Instituição Financeira para operar, manter e gerir os investimentos de um 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) junto aos Órgãos Reguladores do Sistema Financeiro 

Nacional. A análise deste Conselho não tem competência para determinar ou não a legalidade da 

Instituição a ser credenciada, facultando-se apenas ao dever de manter atualizadas as informações 

cadastrais das Instituições Financeiras com quem mantém relacionamento e deliberar sobre a sua 

continuidade ou não (quando possível) para atendimento à legislação vigente. A partir do 

esclarecimento, seguiu-se a análise: 

- FOCO DTVM, CNPJ: 00.329.598/0001-67 (Administrador): Analisado e aprovado com ressalva, uma 

vez que já existem investimentos, sem indicação de relacionamento futuro, vínculo mantido 

exclusivamente até o resgate e/ou liquidação dos fundos mantidos em nossa carteira - SÃO 

DOMINGOS Fli e AQ3 RENDA FII. 
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- IDL TRUST SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA (Ex-REAG), CNPJ: 27.463.343/0001-49 (Administrador): 

Analisado e aprovado com ressalva, uma vez que já existe investimento, sem indicação de 

relacionamento futuro, vínculo mantido exclusivamente até o resgate e/ou liquidação do fundo 

mantido em nossa carteira - WNG FIC FIM. 

- REDITUS INVESTIMENTOS LTDA (Ex- A03 Asset), CNPJ: 08.964.545/0001-20 (Gestor): Analisado e 

aprovado com ressalva, uma vez que já existe investimento, sem indicação de relacionamento futuro, 

vínculo mantido exclusivamente até o resgate e/ou liquidação do fundo mantido em nossa carteira - 

A03 RENDA Fil. 

- ROMA ASSET MANAGEMENT, CNPJ: 10.172.364/0001-02 (Gestor): Analisado e aprovado com 

ressalva, uma vez que já existe investimento, sem indicação de relacionamento futuro, vínculo 

mantido exclusivamente até o resgate e/ou liquidação do fundo mantido em nossa carteira - SÃO 

DOMINGOS FlI. 

- CVGNUS ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 08.541.166/0001-27 (Gestor): Analisado e 

aprovado com ressalva, uma vez que já existe investimento, sem indicação de relacionamento futuro, 

vínculo mantido exclusivamente até o resgate e/ou liquidação do fundo mantido em nossa carteira - 

WNG FIC FIM. 

Os Termos de Análise e Atestados de Credenciamento -em anexo - serão submetidos à avaliação final 

do Conselho de Administração. 

OUTROS ASSUNTOS: O Sr. José Manoel tomou posse da palavra para tratar os assuntos a seguir: 

- Fundos ATICO FLORESTAL FIP, CNPJ: 12.312.767/0001-35 e ATICO FIC HP FLORESTAL CNPJ: 

15.190.417/0001-31: A direção do FAPS encaminhará ofícios à CVM e Secretaria de Previdência Social 

(SPREV) solicitando orientações quanto à forma de registro nos sistemas AUDESP e CADPREV das 

informações decorrentes de reprocessamento de cotas de fundos quando estas envolvem 

retroatividade. Esta demanda surgiu a partir do comunicado publicado em 18.04.2019 pelo então 

Administrador dos fundos supracitados, a saber, o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, sobre o 

término do processo de Fiscalização instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários ao referido 

Administrador, que resultou na reprecificação dos ativos que compõe as carteiras desses Fundos)  

impactando o valor das cotas e gerando novos extratos a partir de Julho de 2018. Tendo em vista a 

atual impossibilidade de registro dessas informações (nesta condição) nos sistemas daqueles órgãos 

reguladores e a premente necessidade de regularização nas esferas contábil e previdenciária o FAPS 

acatará o entendimento emanado destes órgãos competentes. 

- Fundos Incentivo Multi. 1 FIDC, CNPJ: 10.896.292/0001-46 e Incentivo Multi. II FIDC, CNPJ: 

13.344.834/0001-66: Em Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 06.11.2018, convocada pelo 

liquidante da Gradual CCTVM, Sr. Eduardo Félix Bianchini, foram retificadas as deliberações tomadas 

na AGC ocorrida em 28.03.2018 sendo uma delas a assunção da RJI CTVM - CNPJ n9  42.066.258/0002-

11 à condição de Gestor e Administrador dos referidos Fundos. Diante do exposto, dada a inexistência 

de manifestação deste Administrador em relação às pendências existentes em ambos os fundos desde 

Maio de 2018 a direção do FAPS, por meio do Ofício n2  033/2019 de 22.04.2019 solicitou o que segue: 

- Apresentação da atual situação dos Fundos; 

li- Situação de caixa; 

III- Abertura do lastro das operações; 

IV - Ações judiciais tomadas para execução das garantias; 
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V Avaliações sobre ações para responsabilização dos gestores, administradores e custodiantes; 

VI - Distribuição do caixa líquido; 

VII- Emissão de Extratos pendentes - Atualização; 

A resposta ao requerimento foi enviada por e-mail pelo Administrador em 02.05.2019 conforme 

segue: 

"[ ... ] Primeiramente, informa que, embora as transferências dos Fundos tenham sido concluídas em 04 

de abril de 2019, com base nas Assembleias Gerais de Cotistas, realizadas em 06.11.2018, o fluxo de 

informações periódicas vindas da antiga Administradora ainda se encontra em processo. Portanto, as 

implantações das carteiras ainda não foram concluídas, impossibilitando o cumprimento da solicitação 

enviada no Oficio em epigrafe. Contudo, nos comprometemos no envio das informações em futuro 

próximo[...]" 

Diante do exposto, este Comitê reitera que manterá as diligências e rigoroso acompanhamento junto 

ao Administrador a fim de preservar os interesses deste Fundo Previdenciário. Nada mais a ser 

tratado, foi franqueada a palavra a quem quisesse fazer uso, mas ninguém o fez, sendo assim, os 

trabalhos foram encerrados pelo Sr. José Manoel Cáccia Gouveia às dez horas e dezoito minutos. Eu, 

João Marcos Oliveira Dias - secretário designado - lavrei a presente ata, a qual após lida e aprovada 

será assinada por todos os membros. 

JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEIA 	 ADILSON FERREIRA DE MORAES 

Presidente 	 Membro 

•.// ,4I' 4tt' 

JOÁtTMÃROs OLKíZA DIAS 

'-ÀvleíÇbro 
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DO / 00 
DO / DO 

Pechamento 

Arrojo do 

CNN 3,922/10 Aro 70, incisa!v'a' 

RASIt RF RFE ol tP 

52,48% 52,4 / 	'9 tte.eoe 

2,70q, inadi 

tO, 12% 	
1,aao.00° 

e oae.oao 

2,12% 	
5,000.oea 

4.000.Nso 
0,20% 

Iz.oeo.ead 

n,saa.DOe 

Operaçaaa Compro 

Coe 

Debêotorss 

OPrSt 

Data de vigência 09/05/2019 

  

RENTABILIDADE  

   

Público Alvo: 

Regimes próprios de previdência social instruidos pelos Flunicipios, Estados e Distrito Federal do 
Brasil, entidades abertas e fechadas de previdência complemeatar, companhias seguradoras, 
sociedades de capitaliza rIo e das Entidades Públicas da Administrado Direto, Autarquias a Fundações 
Públicas, previamente cadastradas perante a AOMONI5TFLADORA. 

Ano 

2014 

2015 

2016 
2017 

2018 

Funda 

10,881% 

13,318% 

t31995%, 

6,231% 

CDI 	VnSenebo 

10,814% 	100,62% 

13,239% 100160% 
131999% 	99,97% 

9,925% 	100,15% 

6,421% 	97,04% 

     

Mês 	 Fundo 
	Coa 	os, Eanch 

Paro Ena de atendimento das nor mas dostinedas ano RFPS, osrd procedido ao envio das informações 
Demais Observações: 

	

	da carteira do FUNDO ao Ministério da Previdência Saciei na forma e periodicidade por elo 
amabelecido, 

0, 500% 

0,501% 
0,525% 

0,S56% 

0,445°/e 

0,532% 

0,405% 

D40111. 

0,929% 

0,483% 
11,466% 

0,007'!, 

21900%. 
6,379% 

Fias nOlmla da 
'ao5O,aoaoctiOuuuaso.eFse5se 

96,65% 

96,79% 

96,81% 

98,13% 
94,96% 

97,9e% 

98,3b% 

97,45% 

57,405/, 
s7,97,88-1.

99,40% 
97,74% 

98,07% 

97,40% 

o,, unta da dite, ais Ovas eS. 

e Os Mondo. 

Objetivo e Política de 
Investimento: 

O objsrlva do CAIXA P1 55,551 REF Dt LONGO PRAZO ê proporcionar aos seus cotistas a valorinaçêo 
de sues cotas .,,,,cio da aplicaçlo das racsrsas ata carteira divervihcoda da atrasa financeiros, 

obtendo nivela de rentabilidade tompatiseia aos do Depósito lotorfinanceiro - Dl, induindo ticalon 
Públicos federais, scivos de arriscas,  de Instituição Financoirsscsns panstis aberta e cotas de 

FIDc/FOCFOC, niCo constituindo, em qeaiquer hipótese, gerando ou promessa do rustabilidacie par 
Farta da ADMONIS'fRADORA, 

0,518% 

0,518% 

0,542% 

0,567% 
0,468% 

0,543% 

0,494% 

0,494% 

0,043% 
0,49a% 

0,469% 

0,518% 

2,039% 

6,342% 

''» DoseP.olo da ti t5 andes diupssísa sa Fasssldaa o 

Torcer da Admei Lr ç o 

Aplicaçao prodel  

Aplicaçõaa Alistando 

Rece,tas,s'iinieo 

alda M,a,n,o 

Liquidez 

PIe ano P rmmt,do 

niseu. d 	ii 

Võidiiiidade no:aiso 

tracking errar no ano 
% retornos positinos no ano 

Índice da Sharpe no ano 

	

0,20% 	CIa s'rocaçao ANEIMA 

	

1.000,00 	Data traias 

	

MIa há 	Aplicsç o (dsb tcoov.) 

	

d'a boa 	Fadadas(cena.! réd.) 

	

Nao há 	Cata Utilizada 

	

Dis i 	Cito 1 'caçlo de Mi. 

	

37530 	Erd,chadrantrando 

INFORMAÇOES DE ,RISCO 

	

0,2030% 	Volatilidade noa ultimes 12 m 

	

0,2030 	Tratkinp Ãrror nos 12,1 lO 

	

96134% 	% retornos positivos ultimes 

Índice de ehsrpe nas 12 m 15i 

111 'ama 554dm se seunu's la nos L. novos 
(I) Osm,u maus s, na nutos au sena Os :55,15 'es nvp;'2n au 
ses,ueeu eh 
li mci's as, tem nor obiutioa dolo, . -dv,. do vasas Fulo se, 

anuo:, da lm,ude, 
eulnunsona se, isdise Ou Si icei,ss 
uses oo'u aae doniliuods iolereliava, nor isca su, "'Ou evoiladm,  

055: Pendo cera naen os de 12 mdo- ses rosto. stonts, AsSIM,, etososiéncn, estes, oPnsFsovasFs. 

teso sasruorendiruenta semestral. No resIste,  serd 
anlinudo aliqueda n,snplemeetuu da aosrdotasnsprauo 
do apliceras, seniores, tabela: 
Até 550 dias: 33,5% 
D,050 o 300 dias: 20,05, 
Do las 5721 dias: 175u/. 
Anima de 735 dias: 15,0% 

109: 11s as dia, limitudo as rasdimento da Pondo, do aoaroOv 
com tabelo dvcrsaseatn eu, resçao da pIam au spi'veçOo, 

ludoundsesmalegisldraoviaeera, a., di 

tes/ieoaas nas mecids triaseanls, 

P rimonio Líquido em 30/04/19 	PATRIMONIO LIQUIDO M°DIO 12 MESES 
6.554.998.311 27 	 7.271.977.027,58 

1501,505 cst.n 555/11enunsuçbes005lodu:ss 
Pemnsldnis te te, teeptnu,sstonvosi,õsloa da lelorosaçonu eusssdaianoto 

ranul dneduoatousn050eirsdusNbonaa - tuo,sinnestirpmausmu,sisnnssr.soe,sn 
mil 

Aeasdiee,nto,s calista, 
AsiunoseaçO es snbrv o Possa psoa,Ooser ,sssolsnous: 

nua dsc'ouiaa e/as Mona 
e '0' ose ssdaluçbo uletrlsisa,, 
.50545 

'0-eec.. oslo 755 suo, 

In-osuidunlu coisa: 09111 sInuCa 

n.drusdieesssenasnsasn  .ri dunois005m.sdinea - 
ssaa,oisOa e Piseaiieasaa 

snnvite da sl,Odiseesn ascidudO, 5:0 ews,rae .em.hs 

Csttss uoosõpatcs Feosa,et 

Ceons uCON6l4lcd setIneAL 

OITOS atOsÕMit;s 0000551, 

Coata t'tONbiOlCs FeDErAL 

KMS'OAsdins,uolitdepe,iuus:tss 

   

mrenocenesno ESTA nuaerrosse000rocdçõssaTena cmssunua sncctlamdnessTs tn000ssostivo, 'o 60 cosmsnsosoo 5 5 AcONsalsenonsuo rM,vs squtsoølo Os dOTOb DEsSa FUNDO. LutA OrOee,utds5000 
onluossrtçoes tol4Psssssrsses. sLtsnlsa os osroeesr,Oas asass:osml,ao aounoe, 00 toniloAnesro seres os osvr.s-ns. eapotssiLlouos colono rio r-muss.000 udo esrumusta eomei's De oenntT0000 elonUsos. 
a eeaMsooLnoson omuuan os suo d UQsoas 'a usa posnos.. Musoos se ossssnos,sa:o NÃO costas, cosi ossavos 00 5P aosoo7eb 	D0 005178, ou qnotQono slotssosboa os nsorto os russo 65505700% 08 
reCoiTo - FOt. b515 FusoO TeM Mallos te ia 100300 Musas. 505,5 svstoscso as MbR005nANte la CM FUNDO 00 tNMu5'tTnlusTO, 5 0000sesosvaLssmiausa DC, a tpstslst o. 03 150351 susto.' '5 eeeu050ueiu 



CO1 
	8021 S POS0 41M 70 áiÃAia 	514 

ace se capEla aO,aeaoaacr vOai acossa pio-escoas ei 

i;7ÇLMÇO-pAT1 Oi4iAL 
bteaeo soorutói*h5r 10' 1 Rsá01lãehlOj 

A Cola Foch. 	OId. Cotas 

1335263884 456162228721 

V@R 95% de oonIiancafl) 

VolatIlidade no ano(') 

Volatilidade nos últimos 12 m(2) 
% do retornos posilivos no ano 

00 dm retornos positivos nos l3llimoa 12 m 

indica da Slnarpe nos últimos 12 m(') 

a000020e 
Paei000 De 

'a seca a 

O 0600 riO 
canIs-Coo 

010eia 0 l'l 

.111c1 1 O r  
Ice Sanar,. 
o-no 
7r.Olaroall 001 
a soro-lela. 
100a1- 2040 roda 

000e000arara e 
-Dniraceras 

PI. Fechamento 

AS 629C',057163,11 — 

Médio 12m 

94 '82.222.41 

0.1887% 

2.96% 

ill1asi.aLl naa'ia 
-lU 111515(1 co 

a 

Os Com aaniasa 

tlid .0 

Ler 	3jL1%ianconla. 	- 

l4rr'a.0 tj 524% 	- 

Acoimes PeSarIas de Preaboér,oia Socral e EFPCa 

Propalcionararenlabilid000 dessa acatas raediaera apacapao de ocas 
rasaram em co eira cnmaoara par ativos linaooeirso 20 anaaa liaa, inoaaasna 
0-ao plsliaaaan, pds'Iiascaaa 00551010001 e-e lii raivas 001 pressa lOCAl 

Despesas: 	 A taxa de adalinlalra000 cobrada e de 0.30% aro. Não rã cobrança 
de aaxina da panlormance, de iagreaao oade eaida. 

Enquadramento Legal: 	 00aolabt 00,100 3.92214 Alt, o,, ioe,c 1, silena El neo. 3.792100 íAld laa% 
Código Mnemónico: 	 5410410F365 
Horário Movimentado 	 14:022 

Administração e Gestão: 	DE Gestão da Reounsoa OTVM 5-A, 

Distribuição: 	 Banco do Brasil S,A. 

Cuatódia,Controladoria e Reg.: 901100 do Broari 0-A.  
es Cessão ao Secamos- Oiai,ilneidora de T,lalose Valeres Uabiliáeiss 8,4. 
000lçsXrdardanems.020.. 70 50dan'Caarrs.Plaae,ianai,alÇi,Jr 22010,013 	eaaddaPaiista.n230- l00 0onllar.00aP, 
taL l21 1 310t'oa CO 000(2112000,7600 	 10011 I1r12t40'4207 
a aor ara0p,ns@&ooam na 	 a-moa' 59005anna@Lclona'anbe 
Cenlral de Alendisneato es 
Cotaitala e vaqiam laler,5000ilaesa: 40011 0701 	 CarI na- da Am,,Oinrarria ao Coa 
Oearad raoaada-lra 250-7700 1001 	 0014040: aSca 722 00.70 
Onitníarl000s-sirlaaa a- '2e, neo -. 0800 700 01100 	 8000: (abro SOd 11722 

95.078.99410001 -90 

30/00(2016 

Renda Fica - 

423041 	Rende Fiaa Duração Livre 

GurIa Prazo 

Fechantenlo 

Morbo Proitas 

IIIFMG Audi lonca loodaclandenlna 

INFORMAÇOES GERAIS 

Colisto: 

Objetivos do Fundo: 

00007202555 	
0"PRI 

CNPJ: 

Inicio do Fonda: 

Clease a sabClases Oval, 
Cédlgo/Tipo ARRIMA: 

Tributação: 

Cota de Aplicação: 

Cotado Reagale: 

Crédito do Resgate 

Tipo da Cota: 

Gestor Roaponsáatl: 

Auditoria Externa: 

llr iePi-e13-. 0-901 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

INFORMATIVO MENSAL 
	

Abril 2019 

MECQq) 
a,'iiOOO'A a ta,asS as jaran aa'.00OcOO el1050rarale O 1,1 

1000 ensInOu. 2. 10010. 

(do o roerlIta curE, ao tedioso ni.eias da irEi laços ao n'arejo lEais ps000iaaados 
darasinoeçhaaaadncis ilacialIdria, (par anoso colhas. Cessa raimla, em rodo a irei (II 
deceptionanlo e Sendo oar.l,nlarti-. a ninalicacón ao 00051l000le (a 	Cote por p7110 ao Sanca Cento 
paras iioubjuioada caso carndaloa talrraaa do orno. 

Oro 5000.0.0010 horda ld'rol da pa00000 -ao nr-a0001r1p11 da iOialrrr,ne da Preeiddacia no CorirnapO ia ap,aaoçda ria 
011000300 Canos. canoa nar001dila lo coara aarairlanra 01,1-soa.  41020005 nela Fadada prara os atino-a. 4V,rr cIo-ate' 

ator. o aaadr-sa narenla (acordas0 etr asdi e a nr0000a0100 25 qsodsa debajan acerosa ao -ia ca'irireroaeinnal 	 - 	- 
eor:r:is,1iraar pala ameastnacae a (nas raxas ((Ir2a:i2aa000 pra acres oca aio.- c.da ea:adse 	 Mês 	 Fundo 
Sistro OS 11010 (rascO Idra ana da Lana fixa ireoititiad-7a no Suei°. o ca-r.aalssoa- a0500cermto- CIII j5000000ia 2020 ennenrnort 	dar/IS 	 0,87% 
Ocosa caLo da mOo com aro do 0.00% (de 6-03% da rodo alriarislt: aa000i0000to jcrpirsi2021 nmlçlnaa 012% Ida 	nrnr/19 	 • O.52% 

On e, 	 10711 18 
1, lu 	 O 	

les° 	 039 

Canta - O anel encaro-O acode rio alojO 02011 aeacoren'aaet de 1.75% asse asdiar. a '453.00, ida eisa. e moeda 	JF(iP 	.............. 
sa!lldstde caiba depreci0500 ole 2.1 ,no,.. 	12 acII. O botE 00(00000 as 13.3t00Ne-aalaaior. a Oüialr000r051050 	.. pote . 1 1. 7 ... 
loa,, (asila sara ao lar, 0paia d'si cor-A agencia da 13aa iaclladiai000 paci lisa 1100 O LIA aaaalrçc, Iran naran000sas de 	0711 t 0,7o% 

r,111 1,11 	e lije, '  	 a 	"22 	"0xnI IÇE 	ri 	 outl8 
l jr j0 	o, O 1100010 0 1 	P Ilh11m 	Oca 1 l,pala 	CC Cl' 	3d 	.71 aol 	soEl8 	 CoO! 
isolar DXV. qOO (taco a d000.nrpeair 002 dl lan ante V,1 11 éainos Oro 3r0 nheaaoaaea 011(100 O 001(110101 	 0,39% 

1,, Cal Oaaaa (aiç  onde 0(510210 orado- 1001  01001 Lodo a aa0010-co 11100000.21.010000000 a 000draco na Zona ria Sara (a . ..a:Ifs 1 37% 
Alaalaclha paiarlearda -n Euro ,aindo 000 1adiananto ria saida 111 Nada Unido ca Laiea 0-anosia boba laenaaaida 	- - 

	- E 0-15% 
panlaoinrsnra a diabo - Sarne ao enl0030satea, na ilartn08aaO rsnhítiaas. Oracle 100 0000 de Anpel]iiaa O tLI!S%'iS. salabs'arOrO 

	 1,34% 
pra 	nora---Nassa aanslenm, ainid-ae DXV orceirso oaé04001 asaaaada%. AOcraaia. serOlacaraaces- t'n0 	 ....... ...' 
lora0000 slrsoaOl.leo. dólar ra'nsnaa aalnr'aaç. nade 0.4(00 	 ultimos 	

1OI00% 
	

958% 
ASimn doo (aroma aolnor-7x. a-  los-oreao caav solaçao ao pas-araiaeaaanenma da Raisaíne da -Frealadeola ao Canojar-anar ao 	.12. m .oca 

aarl-arrso pIO rir. aalreraíaar o dnaaar patraco da laleeda. 400 r-ncdiataoa loro saL dadrade era. a'-- -A o0arda do aavi.- alia 	'Ido alaar-aoda loro GeRar, CXC -tala-ao iniad 0111 

.041000040  que oenpprsha ramaldrcl 31S010 Soala aal lirnrhadoc 

ao 
Ano 

ar 

2014 

2015 

2016' 

2017 

2015 

laos 	
MÁ GERAL 	

------ Acumulada 

Nominal 	 inicio do dando a dezdlS 

Fundo jIsIA050AL e2çO 

25,55% 	29(69% 

4,22% 	4.63% 	 2019 

12,26% 	1289 	Fundo IMA 25500LMOC 

9,90% 	9.80% 	3,03% 	378% 

A GERAL EX-O 
0,84% 

0.54% 

0.44% 

0.70% 

0,24% 

0.30% 

0,10% 

1,46% 

     

Pondo SuadA ÇOeaAl. as-O 

 

 

504 t3dIniAÇô6000to tOmiE000SBE0003á'4ldníaOpdaAOOBPS 

    

RESUMO 	 2016 	- 	2019 
JUROS NOMINAIS ACUMULADO (SELIC) - - 	645% 	 0-43% 
JUROS NOMINAIS ACUMULADO (CDI) 	 646% 	- 6.40% 
INFLACAO a.a.  (lOA M) 	 7,55% 	

04 

INFLAÇÃO a,a, (lACA) 	 3.75% 	 3.84% 
JUROS REAIS BÁSICOS (SELI0IIOP 81) 	 -1,02% 	 62° 
JUROS REAIS BÁSICOS (SEL1OaIPCA) 	 2,619. 	- - 249% 
0481910 (US$ variação anual) 	 17.23% 	2,00% 

2020 - 

651% 

6,3111. 

4,65% 

1.79% 

2,40% 

2,58% 

 

01'  



Demais Observações: uaraeneim:aaa,esnea-aaaaasp-a,o,eoe,eeodn,pa aiva5leo,'., 

e rua ponle'oe,e 

ara fins de atendimento das normas destoadas aou RPPs aerd procedido ao envio das ittormates da 
amaina do FUNDO co Ministério da Previdancia Sotial na Forma e periodiodeoa poreis estabatonido. 

RENT eOBILIDADE  

Ano Fundo IPCA 'is Bench 

203,4 

2015 

2016 1,691% e453% 373,29% 

201, 13,217% 2,147% 340,620/e 

2018 7,015% 31901% 200,33'o 

Público Alvo: 

Mês Fundo IPCA to Bei 

mal/lo -3,265%  

junhO 0450% 1,280% 35,70% 

investir no mínimo 8511, do panrímônio liquido do FUNDO em cotas de fundos da investimento de desce iulflS 0,048% 0,330% 287,15% 
renda fixa. cuja carteira seja composta asclesivamente por títulos púbtitosfedera 1% em operações finais ao/18 0,140% -0,090% - 

Objetivo e Política de 

Investimento: 
afoscompimiaaadas O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamerte 	001%- de seu patrimônio liquido 

coroado em ativos ris asneiros de baixo risco de crúdito,estando n,p nuto ao risw das veriaç-Sea deu taxas tia 
sentis 015060/e  0,480% 136,7315 

juro o praaxadeu,pda risadas o/os índices O, prei tendo tomou 	et5o auperer a rente tiliclatle cio indróe oLlt/18 11614% 0,450% 376,36% 

Nacional de Freçeu ao Consumidor Amplo - lEOA. nos/Ia 0,37 

dez/is 1.336% 0.250% 863,98% 

jan/29 2,883% 0,021% 900,28' 

teso 19 0,501% 0,430% 128.58°/a 

mar/os 0,545% 0,750% 72,510/, 

ebr/19 0,1100/, 0570% 054651/, 

Ano 51113% 21086% 245.0711, 

12 Meses 9,871% 4,941% 188,78% 

a 	.PARÂMER0SiDO,FUNDO  

Teed a Adomoretirai, 	 De 0.20% a 0,40°k ina 	Clíresufi 	ARRIMA 	 Renda Fixa Duraçúo Livre Sobe Feno"5' 
05 icaç ,. O] 1 1 	 0.000,00 	Dnei, Irren. 	 04/51/06 
A acaç'a AO iene 	 AI, a (deb/eov) 	 DO/Do 
,e9 tMiotmo 	 Rearate lconp/tré 7 	 DO/Do 

Lo o Idisimno 	 Cota Utilizada 	 Fechamento 
Uqai ao 	 D,árr 	1 	coa--o da ias. 	 Mod orado 
Hor rio Pc -ii ti. 	 16h0CI 	ErOnad'amei,ts 	 CI1K 3.922'10 Arn, 7a,  Inciso iv a 

ter,ipiav 1i5 lo, no o 

Voietilidodejso ano Ot a :••:.!: ---- 	 5,3607 	Vaisaindade'no eleitos nem in 

Trankiog errar a ar. 1 	 3S O 	' acaso erria nas 2 1,1 

% 	lermos positivo/ .n(dnE 	E 	 60,95% 	m, arem. prarlea ul 'moe 12 te 
Onditeti, SlsarpeoD aro cai 	 11,fica de Stariseoo°2m 

av 

tAlos FIC BRASIL emTAo ml' 

liluruunieoiedeaaaeiu000t,le dei floreio CIO el0i ao Omrairl!]ao 
13) in-dim na, moe par seleto, ajustara n'tenso 4, Mete pela soa 
cnn,, 'aei',  namiaieainrampenneamon,n oeomaolorpnnetnor 

to-SEorpo. mamo, tom sacro, mcm,,, une nem 'te 
nem ueeiooads iniaeaimt,nae. par ice, soa n'os' eenuinoao, 

ESTE 00051PP11 sala eujtin000ioltnnaçnrea plallo caeiumne utmCoueomepe,Ts itaponoonvo. nato ei causo,, ac,o eo atoquitaan,nrano Pesca Aouieuçao DE corda ooae mano. leia O FOOrouldõlo se 
es'FonenaçoaaooripLouio,ranon a Lontra 00 mvoianaçoac tsatnCtatn, ue 00,00,! E O eqnuLuMelnD as-rua os ,vuuTlE. EeiaTanuuoaOE 09010)4 00 PaOeauD 'lo ot,ts,utrina 00%aTla 00 R05000000 FLIOEeDR 
1,1oaiaanuoan-uomolna000nao a ujQatoa DE inaponios, - n,,,a, aL iaraesononioro '50 totmar topo oaqatlnOo ai) FUNDO .".i05 n'dueto. San, SONDO TOM sorte 05 12 lOucas) saem. PaRa a',%LIAÇID oa 
penrop,00non una,. vou-ia oe rnveeTunonnzoo, 1 i000ponDaotl aaolun,o 00,10 olaino. 12'. OOTi noma,. 

OS,] Fenda com 'o co, de L2 arei 

EVOLUÇÃO PATRIMONL TIOJAUTAÇÃO  

1,05,5! cmv;'. cotiNa. EODNDi sate, stOO,AiODOearu. 

Fac de looaouide vi caixa enamt ICE-ei o 

OtaI Pende não possui Sintático de cota a, período. 

COMPOSIÇAO DA CARTEIRA  

LTd 	 37,38% 

01 cramp cmi - da 	 34,08% 

EH, 	 25,08% 

0,42% 

0,05% 
1855000 

1 aaao ano 

]l.sas.eas -' 

ía.asdass 4 ............. 

tauanctnlo pana,, 'pastem a,,, carisma de lonca cosi prazo 
'pedia lela/ar a 3e8 dia,, e cotista passara e see tributada nua, 
tese na, etiquetas arrrdaes nau e,,pd mdc tent, praxe. Ao 
aliqaalua apliddneis ais lutes ao loaqa trans suo; 1)23,0%, cnn 
aplicações - num praxe do asé ias dia,; iii 25%, em, vendaste,
tal, orata de 1.1 ti'  350 aio,; 1113 17u'a, em splitaplsu dote 
'dradn-Oe até 730 dias; 13%, em epiiro9bmçsrpl praoo dspdunra 
730 dias- do a)iiaota,s aplitdvun 1.1 raedno de curta prazo ,ua; 
23,a00. eia apenaçôpo nem prazo ao até neo diae: lii Se,,, no, 
apiieaqôue ra,e lura,,  sapenior a loa dia,. 

'olho Liquido en 30/04/ 19 

4.721.750.315,04 

ôNIO LIQUIDO  MEDIa -,12 MESES 

'2.993.377.1712,144 '  

IDE: 1% aa dia, limitada au rendimento is recue, do manda ti 

A" neliaoae iaentaa. miaras ia dtopetaadno tio reterçaa na fonte 
e Ou papannerete are aasaraea di Impacto oe neta, casca os 
rendi,nopnio e cantam aeeíerldas neo Fende vOo i,audird Trisataças, 

P5 

teria! de Divulgação 

23.215.097/0001-55 
Informaçôes referentes a abr/19 

Data de vigência 091D5/2019 

o FUNDO destina-se a acolher Invecrimestou doo Reqimee Próprios de Prev]dêst:e Social - 000i instituidos 
pulse e5 todas Municípios e Distrito Federal do Brasil, armes pútdicon nas aderes ,n,ueoiciral, dataucale 
ledoral, Autarquias, toldados Sabotas e Entidades Fechados Da Previdaanci a Coreplerrantar, previarsente 
cadastrados peraoteaAOMtNtST'RADORA, 

irlemeaçima ee,sinoiain 4-1b 

eamuaooain 'um. 5m 

udiOioa'. teia isa San 
appoei.0o,Pl,,, 

tuoioeoerio, 

e,-,,, aeataaoioie,nto ee Oleada, e,, 

I,O,-auae tEor 0001uaealnoeaooes 

ente, 

Mmi t-e eaaonçaq ti,anoc-iea daaSeIMA'tenaolnm,tmn;o; 

11,1111 	Onsot,1 

anoredonli' a 00aA1 

totuaetoaôatta Fsnoiael 

oeste ecoad-reita Etusual. 

eFIanaan,,rs'eoi,,o 

Aoeodlm0000 ao Cotista, 

1' oimta oco,,',  nos aoaeua,  

a ras se alce na,e neo 

t3'san: acne 7je tIal 

i-v--Ducieu,,, Cai,,; udos 03u7a7a 



paN 

.1'W EVOLUÇO.tPAJEIMONll 
534 1( t 

asiC 

otrtro 
aMa 

n.at 

'ato 

CNPJ: 
Inicio do Fundo: 
CtasaetaubCtasse CVM: 
Códi900tipo ANGINA: 
Tribulação: 
Coes de Aplicação: 
Cola de Resgate: 
Crãdito do Resgate 
Tipo de Cota: 
Gestor Responsável: 
Auditoria Externa: 

13.077,41 800001'49 
25104.201 a 
Renda Fiar 
272493 	eon0001e13aoieaatu 
Ooralorrse Legislação Piacet Vigente 
0,0 
D'o 
0.0 
11ec lamento 
iaOCOtCC Fss:laa 
KPMG Auditores 1 .daoendoalea 

:aebT,: 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

INFORMATIVO MENSAL 	 Abril 2019 

EncAo:os 
Jttaax.Aa taxa aert,rr-a 	 o 	to 
S. toda eatnrttttra a tetruro. 
No aen meara corto. au  teCtos 	 no arda Mo ae •tredartmm etc 
deter iotaodo de :cttddnde te ao 	 teta a etrt etredro detttaddadd 
troar nutra doneasereante e tttttat 	 es na leoa Sat!o PSt parta do Canoa 
Centra! aotahoaott para e eetahittdeee Ore 
te no ro-t:tnuun.aeLt dv,, aa o tatdo do ptaoesatr o 
de pletOra flui OCr da Odete unta l,." tanaontdrtt te 
Ate-ar deere teto, eaaadde oatetoc taea,dvet ei 
tnterttattr as! ct-rto',bttraat aura a rtlanteter,cda doe tua 
Entre na orrutratoto teatros rio jatos trata reoottadoa 
ereo.orattodttttna dte datada com taxa do OStt% ttte e 
lrCe', teta 7,re%t: tu vorteitriento janetrat2O2S ento,rrr 
ante rtar!: co aettetnrertte jaeatto (2025 enrertoa note taxe do 
Cdotttt -O Cedi ertcottou o, roda de abri! crina deaveteni 0530  de .25% arte o ddait, e 1152.55. No ente, a n'ceda 
dotrtdtttioa e, de depaeotaado da 2.12%. Já em 12 o, seu, e deareoteadei,do 1 3.32%. No eatettot, a Dõtar 
apteeatttott teve part Era artre da prtrotpate diatosa. A &e. de de dados xrtrrdtoiooa 500tttea tt-aa Este. o eeattro nan 
patapalrtrae de atou acorda aorxarriat •ttroe ELA e Ctttta e o-coatara traia doatnir por parte duo piort pata seraco 
neetreeta toter.raeieoata e-mo o da Joade idadu- 0-'oodd tEeCi e Cadete tflteabertet, oort,tbuireto ates a 
totoeteettntete a do ddtet o pautes aortt coe o trator DOte, u-oe recue a dasetrpeuttno do deter autua ontirto distaaa da 
CtO. atteaeaae e ottrartr oaaa trtsictt  tttvet etc gaste di artue detendo o toda. Por aoa•-o tudo aataettds trteara 
torta finco gato a adornado tra Zaea do Cate e tua Ateat, rn,e ataj adteatea a Coro, atada rota a aeia,aertadoaade, 
do Retoo Urdo Os j, li,  Carapeta catre levore:too p utaatrrante a etnias. Entoe oe etrteresetaa, ao teretraras 
petirtroee. corra r.oe tra,ao de AreearteaeTtttoltttn. natatorareur pera de oeadae. Neeee e,ahdnre. rtnidtoe OXY 
etuoerroeo toda coar atta de 0.20%. Adettrets, pata co anta tecla de o soadas ectrer1ertet. o dõtar ttueataaa 
eaiantre-ado eco .45%. 
Até,n doa lar arca eatstrtoa att.t.00rto:a oram retarda aa - ut  oro ,s!shastat,Io da Retonurta de Freatddaota it000rera.sao 
a asisrbterte na, tirixa oteeotaet e doas rurpastra de atoada, qate reataiaoa laCe edalitidada erti abril. A acertos da 
ar! atoade raat-a Orara tatue o osperarla tambdrs atuat.r cora.. artttin:ilador. 

l°teet detat: a 00 Certtte000 (a apaat'aodo 
e, tigtogarato ettatttidade taret ousttooa 
o do quadro de bateu anci•ada ao doou 

tetas aae do rodo aorererr. 
e CorrI eettorirtrsato erro torrente o-a 2023 

a sarrottae' ato jatrt.'iro!2021 pmct.atnva 
rdr, 5.24% au 

Taxa 
Ano 	 CR$ 

Nominal 	 5 anos 
2014 	11.02% 	10,81% 	Funda 	CDI 
2015 	13.46% 	13.241, 	6741% 	67,35% 
2016 	13,86% - 14.00% 	 2019 
2017 	1-0,08% 	9,931, - Fundo 	CDI 
2018 	6,33% 	6,42% 	2.00% 	2.04% 

onde 	 Fundo 	 CEM 	ESCOl 
abr,'19 	 0,51% 	 0,52% 	97,88% 
1a1115 	 0,40% 	 1e7% 	98,31% 
loa 1° 	 048/ 	 19 	0818 
jarrOS 	 0.53% 	- - 0.54% 	97.53% 
anis 	 ØÇra 	 JADIl 	0482 
-dei a - 	0,49% 	 049% 	98.98% 
oulriS - 	0,53% -- 0,54% 97.73% 
sadIa 	 0,49% 	 0.47% 	105,00% 

- ago/18 	 0,55% 	 0,57% 	07.66% 
uda 	 0.52% 	 0.64% - 96,01% 
judIB 	 0.50% 	 0,52% 	0681% 
ma1/I8 0,51% 	 042% 	08.08% 

últimos 	
6.21% 	 8.34% 12 meses 

faces acol 

is 	 & PROJÇOE 
eeo aoe 

ip 
a 

QjJp 
aeae4d 	 EU) eodssMçtrrsa 	to 

RESUMO 
JUROS NOMINAIS ACUMULADO (SELIC) 
JUROS NOMINAIS ACUMULADO (CDI) 
INFLACAO as. (IGP.M) 
INFLAÇÃO as. (ISCA) 
JUROS REAIS oÁstcos (SELIC/lGP'M) 
JUROS REAIS BASICOS (SELICIPCA) 
CÂMBIO (USE variação anual) 

2016 
6.05% 
5.46% 
7,55% 
3,75% 
1.dLao. 
281% 	2,49% 

17,23% 	2-00% 

540% 
%aa'o 

2020 	530% 

651% 
6,31% 	

0,20% 
assoal. 

4,02% 
1,79% 
2.40% 
2.85% 

2010 
6,43% 
6,40% 
0,74% 
3,84% 
1.62% 

O~DaFECÉMM~MÊS MU 
Cola Cedi. 	Old. CEaa 	 PL Médio 12 m 
2.168251489 1804210237,30 	P4 1.699.136.93S.95 

VIER (95% da confianca)(') 	 040.36% 
Volatilidade no ano(a) 	 0,01% 
Volatilidade noaúli?moa 12 m(53 	 0.04% 
ES da retornos positivos no ano 	 100,00% 
%de retornos positivos nos últimos 12 m 	 , 100,00% 
Indicada Sharpa nos últimos 12 ml 

Pt- Fechamento 
R$ 3.911.981.533 49 

3ttta.-ro Metas 
cavAra, :5 
torta t ano tteo 

ttaaret uso trr000alçoat runeat000 
oasor,aeoeut sone revoara ant'naros 

.adnt,.aa.ata,a ceuta OttVc,r,'. a 

anaac,to ataloutica 

te It000. O!' OCA 
eeud,nato- tatues-o 
ar ttttateaa'taot,o. 

      

íÇQMPOÇAO:att*RWlAj 
tV 53? POstOdo EM 3d I56$) IrqrowKj 

'tt 

	

LFO 	 t8814453.493Jt334/t.t021:i33!ia 

	

Os. Catrpuaa'ras udo. tanga 	 8883(Si53dtadt2Ott1tltC55ettitttttt:i  

	

t,etraPitttaroaie Nde aieadt, 	 $6évjt.tto!it:t.t!r.t:t:.tte e,eaet. 

	

09. Oairpltatrtaeeda Ceer 	490t622/4j12i3' 9.07% 

	

Oaddrra,ea 	5%5J4e a-Se',. 

	

Letra Ftrai, tai Stáordtu,aOa ES Pós 	'43 2.301 

i.etreftttatrttiro es lin4, a.oaeo 

I.eroa Ftnaraetro Sata,dtnada Prteaaad M, 1.5015 

Orarraa It  5.2e%. 

INFORMAÇOES GERAIS 
Conste: 	 RPPS, EFFCa, Inacatidorca tns:ituo:aaais. F e FtCFI eootua!aoa das EFFCa 
Ob)etivoe do Fundo: 	 Dteertiltsaçdo doa alta-s que :eapeem sua cat:a!ra trediatrta apttoacda de 

soas 0000'aaa erro autue dcturtdoa ao torsadotarra. 
Despesas: 	 'la. adtnitr. -523%ea Podará delirar a ri eta qtte cabrees la. ate 0.1 alça o., 

tatu nrdatma até 0,30%a.a. Ndo Se la. !urgrtasa, aa'lortnaaoa ao calda. 
Enquadramento Legal 
	

Reaotaç ao CSa1N 3.522/Id A°, 78 i,rotaa IV. antas A. 
Código Mnam6ntco: 	 127511 'Fiei 
Notário aaosimenlaçãor 	17301 
Administração e Gestão: 	88 Sonido de Rooursoa DTVM SA 
Diatribuicâo: 
	

Canto do Brasil S.A. 
Custôdia.Controladoria e Reg.: Banco do Brasil S.A  
as Orando es Recursos' Dtauiauiaarade Testas e Votares Mabittáriaa Se, 
Frios 15' rir Neaetrrdrtu, ao . au andar' Cortoa ' P.0 da ttdttatrr. 111,1) aaare-st 
Te!: latI 350. -7403 fax 131I 3ao87eoa 

tiudrepttate,.oenr .80 
Central de drerdiareete as 
Cosida a Freetdaa attataaettertuat: eead aaa- t 
Derxaetsearrdadaen acre ata tonal 

ao da rota: acue aas urda 

Cc! Ftettsat Iu, 10' autuar' Bet 
Teu: t ti  t eaas7a53 
e'trnor: lttuerseuaot(2ait .ca',t .tt, 
trttaatert ,eaae.aa.rest.ta, 
Gaita', ao arerdtaerra ao! Ct!tr.ra' 
Osdearta: Caso 790 0e75 
Ccc: acta asa 5702 

Pr,tuieíSpi e1313.001 

aaaaeaass 	e..PRI 



Otis; F,.sde como s.enoa da 32 mecas 

EVOLUÇAO PATRIMON COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA iii (R 

'ATRIMÓNIO LÍQUIDO MÉDI9'12 MESES Patrimonio Liquido em 30/04/ 19 

casino IC050MRA P50899. 

CAO5A ECOs t,ar.0 FEnupol 

CAis, stosc,inlce FOt'tFáL 

cana acorodaaca FnD8sAI 

cosa asdasissiaairssdseise 

nosimie is eis, oa 00101:aaao.saisa.g 

A,ei,ai,saaes es CatIstO' 

Ou :,rarniaçsus n,s,supe,ds uaaerin ser ,uassi,saas: 

I'u,iasaise,ia neo 

ir Pai, iss,iaei' N. e8aeeo',  -1 	r-, 

no - OAC: 8808 :08 0105 

ia . Ouavaia caos,: osso 1257474 

O' aiaadisao,isase,s,as aos daroasda auo:aus-. ouso oco 2850 
se nssois's 5 a Geeaenaçae 

comia,'as da 

anpa:osdsAs,aa:ssein,o Ciaaaio,esasa.ses.u,a.on. 

easeiamessaçãe, 
Isp 	nas DOM nss/s4,anssaçuns psur,aiure, 

'ssmiss'u,s, ia,eald is acTos. casries,si,ms a sOeis, de 'sl,,-eats,s Osessai 

Fssaiis,uomçnsssaoue,raaa a550nA. Caos isaestii:a.'ws.oas,:saosPnsem.ui 

Data de vigência 09/05/2019 

Material de Divulgação 

14.386,926/0001-71 
Informações referentes a abr/19 

ARA CTERISTICAS DO FUNDO RENTABILIDADE 

Público Alvo: 

Regimas Próprios de Previdência Social instituidos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do 
Brasil, das Entidades Públicas de administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades 
Fechadas da Pravidncia Coniplurniestar, Fundos da Innastimantsatordos de Investimento em Cotas 
da Fundos da Investi manto administrados pais Administradora, Entidades Abertas da Pravdssci a  
Complementar, companhias naaura dorasa Sociedades do Capitalizaç8o, praviamaste cadastrados 
perante a Adminiatradora 

Ano 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Ponde 	a014A2 	a/e Sensh 

	

11,802% 	11,469% 	190129% 

	

18,499% 	15,384% 	94,60% 

	

14,943% 	15,213% 	95,23% 

	

12,34290 	13,610% 	90,68% 

	

9,303% 	9,734% 	95,57% 

Mêa Fundo 	801(42 	00 Bens; 

malhe '0,789% 	'1,015% 

3un/18 0,208% 	0,169% 	123,11% 

julho 1,189% 	1,893% 	74,68% 

do rendo si pra porciunar a es calistas asaiarizaçtu da suas rotas por meio da aplicação dos apo/18 0,005% 	0,095% 	5,80% 
Objetivo e Política de 

Investimento: 
recursos cnn cartaira composta por títulos públicas raderais, indeasdosatacas prarixadas, pós'-fieadas 

(SuLic/cDi) a/cai ndicas da preços, com prazo superiora 365 dias 
net/18 

'aI/la 

11132% 	1,359% 	84,79% 

2,088% 	1,945% 	107,18% 

ouv/aS 0,132% 	0,174% 	76,15% 

dez/IS 1,188% 	1,235% 	92,78% 

'CD/19 1,268% 	0,281% 	96,54% 

15v/19 0,557v, 	0,529% 	105,41% 

mar/lO 0,562°/e 	0,670% 	99,75% 

abr/19 1,068°/1 	'1001000% 	- 

Ano 3,599% 	-100,000% 

12 Meses 9,016% 	'500,000% 
O Fundo tem tomo sou parâmetro da rentabilidade o indico da Doraçpo Constante ANEIMA - 

Demais Observações: seprsontn PECA 2A (IotA IPCA 2A) divulgado polo ANBIP'IA, não constituindo, em qualquer hipótese, Pno ,seluai,a,iauial,lla00050n,i,aa, e,u,a as Oisn,, ala Oslo, ru-.a
aais,sbirlaa,d seu 

paranntiaou pmmosso de reata bilidoda por parta da Administradora a, a uje O Ou 00 Panos, 

TE, TE,u, de Admor: craç o 	 0,20% 	Claeailicaçóo ANGINA 	 Renda Fixa Indexadon 

Aplit'c ornar 	 1,000,00 	DO. 	 la/oa/oz 

ApIesta,5i Adicionais 	 Neo se 	Api csçso (dat /ucra ) 	 DO / DO 

evejane 01 imo 	 Neo há 	Resgate (ccnv /crad ) 	 DO / DO 

Saldo Nin,mo 	 Não há 	Cotsut:lizsds 	 Fechamento 

Liquidez 	 Diária 	Classificação da Risco 	 Moderado 

Horário 9 rm:tido 	 16:00 r Bnquadramánto 	 CNN 3922/10 Art. 7s, inciso ° 55': 

'are d 	e 

aR ir sino oOUvIam Fam,oldisa, lnrurnanaescua191us0010rn.n 

15734% 	Velácilidáde, nas Ultimes 12is 1 

0,7839 	Ir 	:ng ar or nos 12 m° 1  

69,51% tv noterruxo D.~ rid seu 12 re 

índ,ce de Slui nos 12 m 01  

5. 566 .400.370, 70. 

95,70,/e 

1,30% isso eco 

7.000 soa 

;e.eao 

'e ass.500 

1 4.000.005 

.000.588 

2.000.sae 

'O' 

Trac o 9  roma anui 
cápaparicas POCIRISSA no no 

Ind:cs. da fs~ noese' 

009: 1% ao dia, lieisaaa ao resdimeau, do Fundo, de acs,aIu 
soe, rabsia dscra,'csera em rascos aa piou, de aplisaçja. 

00T5 nocesuslO rOTA oulupro A s001rocAçtsstTes CAseira OXCLuSr/0N0513 lssnssç•rivo, ao.uo sã toslnlrslsco e azosseLsus tona ie%Aquinlclo 10 tOlAS ormo FUNDO. LEI?, DFI5MOLA5aODE 
lsrOenAçõrs r,oi4p0050srui es, a Lallosa 00 isiot,iar,Oaa aaarscoaos, as aoauas, rosesaLas toco narro Ir onuunros sEsTsou.00aos 051-aos p10 500saoo elo rsFeesesra assooe a 9581511-a 000 Fanatos - 
a 8011aelLIoeO8 08010805 aâoduoaooa os isioart'i r00005 os isoannoFmaso sÃO coatas copo usesiuria no eu 41010TtaOOa. 00 005308, su qustIli085 MecesosFio os oauusso Ou PensaI 055553100805 
ceúolro - Fac- unm P0500 TOM Musas Ir 03 a,000ro Massa- PA a-aaojacjo De F15F01505C0 se as FINDO 55 150euTlaaNru. d'ecos 050anaLeesá000 ou. Na 05000500, 52 IlOcIliounns. 

CAstA P1 BRASIl DIA ISCA 2A SF9 -IDIA2 

II) araa sádia de naeacãu a, ousa dst,rau 
E.. ,edaa de sara 4s de saia ás ee,a, se, Pelota, 

ressanaak 
Or luso,, nu, reis par nliusuu  ,jusureraans 50 lisas pai, sua 

ao suj, qsoscs salais,,lirs, 
,eeiharu,rà Mel i,diasduls,ie,.ivaisonssae sal,,msssepruna, 

Qcr 	ss' i,,s is, sesso disuiaad,s 

1,1 silFOs. 4550018, etosoNÁPace, escapo, aMepanasopa. 

58: 
15% sabres randi,ernsa srmesrral. No rassale, 
aplicada alisaste tamplaeentar da acorse sarno praIa aa 
aplicacao, -Um- ávida eixo: 
Até nas aias'. 22,5% 
08181 a 300 dias: so,s% 
Os 163 a 720 lias: 17,5% 
A,iniea da 720 dias: 01,0% 
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João Marcos Oliveira <joaodofaps@gmail.com> 

Histórico de Rentabilidade - Fundo FRANKLIN TEMPLETON FVL - FAPS São sebastião 
-SP 
2 mensagens 

João Marcos Oliveira <joaodofapsgmail.com> 	 14 de novembro de 2018 15:24 
Para: "Pedrinha, Luiz Fernando (SAO)" <luizfernando.pedrinha@franklintempleton.com>, 'Peixoto, Rafael (SAO 
<rafael.peixoto@franklintempleton.com> 
Cc: João Marcos Oliveira <joaodofaps@gmail.com>-, faps <faps©saosebastiao.sp.gov.br> 

Prezados, boa tardei 

O FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO - FAPS, por meio de seu Comitê de 
Investimentos, solicita a rentabilidade histórica do Fundo Franklin Templeton FVL, desde sua aplicação até o fechamento de 
31.10.2018. 

Certos de vossa compreensão já agradecemos! 

Att. 

João Marcos Oliveira Dias 
Chefe de Divisão de Investimentos 
FAPS - PMSS. 
End. Rua Sebastião Silvestre Neves, 279 
Sis 27 e 28 - Centro - São Sebastião - SP. 
CEP: 11608-614. 
(012) 3893-1677. 
(012) 3893-1474. 
(012) 3892-1013. 

Pedrinha, Luiz Fernando (SAO) <Iuizfernando.pedrinha©franklintempleton.com> 	 16 de novembro de 2018 09:54 
Para: João Marcos Oliveira cjoaodofaps©gmail.com> 
Cc: faps <fapssaosebastiaosp.gov.br> 

Prezado João, 

O FAPS fez 2 aplicações no Franklin Valor e Liquidez FVL FIA e ambas superam o Ibovespa, corroborando a nossa estratégia 

de investimentos de superar o Índice Rovespa 

la aplicação: 27/12/2012 - R$ 13.600.000,00 

2a aplicação: 17/02/2014 - R$ 11.000.000,00. 

O retorno acumulado da primeira aplicação até o dia 31/10/2018 é de 70,59% contra 44,71% do Ibovespa. 

O retorno acumulado da segunda aplicação até o dia 31/10/2018 é de 83,91% contra 83,76% do lbovespa. 

Seguem abaixo os gráficos do retorno acumulado das duas aplicações: 

https://mail.qooqle.00rn/mail/u/O?ikrl1  1O6ab52f&viewpt&search=all&permthid=threada%3Ar56578579047753S3S71&simplmsg.a%3Ar44322. -. 113 
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Gmai} - Posição do Gestor - RPPS São Sebastião - SP 

Gn João Marcos Oliveira <joaodofaps@gmail.com> 

Posição do Gestor - RPPS São Sebastião - SP 

Sampalo, Frederico (SAO) <frederico.sampaio@franklintempletOn.COm> 	 21 de maio de 2019 14:26 

Para: "Peixoto, Rafael (SAO' <rafaeI.peixoto@frankIintempletOn.Com>, 'joaodofapsgmail com" 
cjoaodofaps©gmail.com> 
Cc: "Pedrinha, Luiz Fernando (SAO)" cluizfernando.pedrinha©franklintempleton.com>, 'fapssaosebastiao.sp.gov.br" 

cfaps©saosebastiao.sp.90v.br> 

Prezado João Marcos, 

O fundo FVL foi prejudicado na sua rentabilidade relativa ao índice no mês de abril em virtude de: 

1. Posicionamento em empresas cíclicas domésticas mais sensíveis à decepção com o desempenho econômico 
em 2019. No período, o crescimento do P18 esperado para 2019 foi revisado de 2,4% para 1,5% (com viés de 
baixa). Nesse sentido as participações em Azul, B2W e Lojas Americanas contribuíram negativamente para a 
carteira. 

2. Não ter exposição ao setor de exportadoras de carnes que subiu 25% no período e contribuiu com 1% ao 
desempenho do Ibovespa. A razão para o desempenho do setor foram os efeitos da gripe suína africana no 
rebanho chinês. A especulação sobre um potencial aumento de exportações para china, maior consumidor 
mundial, teve efeito positivo nos papéis. 

Estratégia adotada: 

Já vínhamos reduzindo exposição aos cíclicos domésticos em virtude das evidências de atividade mais fraca. No 
entanto, consideramos o movimento recente do mercado exagerado e de curto prazo em vista dos sinais de que a 
reforma da previdência satisfatória (corte de despesas superior a R$ 700 bilhões) será aprovada. Nos níveis atuais, 
os preços das ações estão consideravelmente descontados e podem ter recuperação rápida com melhores sinais do 
trâmite da reforma na comissão especial. De fato, isso já vem ocorrendo nos últimos dois dias. 

A decepção com o P18 e a falta de noticias a respeito do avanço da reforma em ambiente de ajuste de preços nas 
bolsas internacionais deu margem para uma realização tática do mercado local. 

Quanto ao setor de carnes, adicionamos no mês de maio posição na JBS para ter maior aderência ao desenrolar de 
eventos. Em especial uma potencial habilitação de plantas para exportação que haviam sido desabilitadas em 
função da 'operação carne fraca". 

Em maio, até o dia 20/05, o fundo recupera 1% relativo ao Ibovespa. 

Julgamos que o cenário base de aprovação da reforma em ambiente taxas de juros baixas por horizonte longo não 
mudou. Apenas houve uma adaptação de ritmo. Acreditamos que a carteira atual do FVL terá recuperação em seu 
desempenho nos próximos meses. 

Estamos à disposição para entrar em detalhes e esclarecer quaisquer dúvidas quanto a cenário e posicionamento do 
fundo. 
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PRINCIPAIS CARACTER{STICAS 
Inicio do Fundo: 23 de dezembro de 1998 
Tipo ANUVIA: Ações Livre 
Indico de Referência: Ibovespa 
Taxe de Administração: 2,00% se. 
Taxa de Administração Máxima: 2,50% as. 
Taxe do Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa 
Investimento Inicial Mínimo: R$ 5.000,00 
Movimentação Minirna: R$ 1.000,00 
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00 
Público Alvo: Investidores em gerei 

Gestor: Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Lide. 
Adminietredor: ENY Melion Serviços Financeiros DTVM S.A. 
Custodiante: BNY MeIlon Banco S.A. 

Cota de Aplicação: 0+1 
Cota de Resgate: 0+1 ,- 
Liquidação: 0+4 subsequente á ordem de resgate - 
Carência: Não há 
Tributação: 15% sobre o ganho nominal recolhido no 
momento do resgate 

Classificação Momingstarí©5: ***** 

OBJETIVO DO INVESTIMENTO 
Propiciar ganhos de capital de longo prazo, focando investimentos em empresas subavaliadas pelo 
mercado, com qualidades operacionais não reconhecidas, considerando-se sua administração, ativos a 
práticas de governança corporativa. 

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO 
O processo de investimento é rigoroso a leva em conta critérios qualitativos e quantitativos. A qualidade 
das informações financeiras, histórico do grupo contrairiam, demanda setoriel, competitividade 
internacional e liquidez da ação são alguns dos muitos pontos que consideramos em nossas análises. 
Cada analista é responsável por um grupo de ações e, nas reuniões semanais, apresentam suas ideias 
da investimento, que são debatidas pula equipe de gestão dos fundos. As decisões de investimento são 
determinadas pelos mandatos específicos de cada fundo e consequentemente por suas restrições legais, 
variáveis da liquidez e condições de mercado. 

Código ANI3IMA: 61311 
Conta Cetip: 02.53.9.00.5 
ISIN: BRTPLTCTFO1 1 

DADOS BANCÁRIOS 
Favorecido: Franklin Valor e Liquidez FVL FIO FIA 
Cl 02.895.694/0001-06 
Banco: BNY Mallon Banco (017) 
Agência: 001 
Conta Corrente: 3162-3 

DADOS PATRIMONIAIS 
Cota: 3612,98461542 
Patrimônio Líquido: R$ 393.852.331,98 
Patrimônio Líquido Médio': R$ 362.322.563,82 

Rentabilidade (%) 

Franklin FVL FIO FIA 

Ibovespa 	- 

Prémio sobre o Ibovespa 

7,07 

8,56 

-1,49 

9,32 

11,77 

-2,45 

15,28 

1503 

0,25 

32,97 

26,86 

6,11 

36,47 

38,94- 

2,46 

-9,62 

-13,31 

3,70 

-601 

-2,91 

-3,09 

4764,49 

1230,19 

3534,29 

Rentabilidade 	Últimos 12 Meses (%) ovI18 ou gõJj& Junfl8 sna,flB . 

Franklin FVL FIO FIA -1,20 -1,63 10,17 0,34 4,38 11,55 1,20 -4,80 6,60 -4,13 -10,91 036 

Ibovespa . 	-0,18 -1,86 10,82 -1,81 2,38 10,19 3,48 -3,21 8,88 -5,20 -10,87 0,88 

Prêmio sobre o Ibovespa -1,03 0,23 £64 2,14 2,00 1,37 -1,59 -2,28 1,07 -0,04 -1,24 

Rentabilidade passada não é garantia de rendimentos futuros 

Rentabilidade Acumulada (%) 
ídesds o inicio do fundol 

-FVL ----lbovaspa 

lrsnldislempleros .com. br 



Extrato de Fundo de Investimento 

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO 
São Sebastião - SP 

21/05/2019 

ONFINANCE 

Extrato de Fundo de Investimento 

01/11/2018 a 30/04/2019 

Fundo de Investimento 

FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
' 	CNPJ: 02895.694/0001-06 (inicio em: 23/12/1998) 

8NYMELLONASSETSERVICING 

Tipo: Renda Variável 
Resolução: Art. 8-, Inciso II, "a' 20% FI Ações 

Benchmark: IBOVESPA 

Tx.Adrn.:2,50% 
Tx. Perf.: 20,00% 
Tx, Saída.: 0,0091  

Aplic. Mín.: R$1.000,00 
Estadia Mín.: 1 

Disponibilidade: D+4 

Resumo financeiro e gráfico de variação histórica da cota 

Saldo em 01/11/2018 	R$21.167.252,01 
Aplicações (+) 	 R$0,00 
Resgates (-) 	 R$0,00 

Sobra prevídenciária 	
R$o,00 

(Aplicações - Resgates) 

Amortizações 	 R$0,00 
Rendimento 	 R$2.074.411,14 

Saldo em 30704/2019 	R$23.241.663,15 

Rentabilidade 	 9,8001% 

4400 

2500 	i 	iiii 	ltD 11111 	11111 iii iiiiiiii iúii liii 	DCI CDI 1011 	liii 	III 11111 liii CCCII 11111 

Nov'JS 	Oez'lS 	jari'lO 	reb'19 	Mar'lO 	Abr'19 	Mal 

Cotação 	18 Patrim. Liquido 

Cumprimento da meta 

Período 	 Rentabilidade 	 Benchmark 	 Conclusão 

01/11/2018 a 30/04/2019 	 9,8001% 	 5,0402% 	 Cumpriu a meta 

Outubro/2018 	 11,5506% 	 09389%IPcA+6 	 Cumpriu ameta 

Setembro/2018 	 1,1955% 	 0,9691% IPCA+6 	 Cumpriu a meta 

Agosto/2018 	 -4,7976% 	 0,3963%P0 	 Não cumpriu ameta 

Julho/2018 	 6,59709/ 	 0,818491 IPCA+6 	 Cumpriu a meta 

Q CONCLUSÃO 

Neste período, o valor da Taxa de Meta Atuaria!, referente ao IPCA+6, foi de 5,0402% e o FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES atingiu o percentual de 9,8001% de rentabilidade neste fundo de investimento, superando 

com folga o percentual necessário. 

Na situação financeira, o fundo obteve rendimento de R$2.074.411,14 neste período, e não houve diferença entre aplicações e 

resgates, portanto, sem sobra previdenciária. 

* Este extrato foi gerado automaticamente pelo software OnFinance, da AGF Serviços Especiais, em 21/05/2019 às 12:36. As informações aqui contidas são oriundas do 

mercado financeiro e ajustadas a lançamentos realizados pelo gestor financeiro do RPPS,AAGF não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou 

qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste texto são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de 

investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Fundos de investimento não contam com garantia nem do administrador, nem do gestor da carteira, nem 

de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Recomenda-se a 

leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao investidor antes deste realizar aplicações de seus recursos no mesmo. 

https://nw.onfinanoe.00m.br/carteira/extrato_fundo/2018-11-01/201  9-04-30/473 	 111 
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Comparador de Fundos 

investimentos 

Relatório no período de 30/04/2018 até 30/04/2019 

knvo (LA) SHARPE PATRIMONXO 	~X
MÊS ATE RESG 

	 MIN. 
INICIO OLT 

~12M ANO 
7: 

Ba PSEVIOENcIARIO ACOES ALOCACAO FIA 1097 
21'3336 

O 0157 
1247 283 406 58 190 9035 0+4 	

1 000 00 73,4194 13,3536 8 7959 0,3885 

RANKLIN VALE L1Q FV FC DE EI DE ACOES 8,4726 420,7121 J 0,0061 1357.66890,404133.56554 0+4 	ls.o,o 260,2684 9,3189 5,8575 -1,2027 

~VESPA 1 11,8855 :422.6563 1 - - 	 187 4156 - ;25.003,1500 11,7717 	' 9,6329 -0,1776 

(W) Para fundos que admitem resgate antecipado mediante pagamento de taxa de saída (respeitando as demais regras do fundo), será considerado no 
comparativo o menor período de resgate previsto no regulamento. Desta maneira, antes de realizar uma aplicação é importante consultar o regulamento ou a 
lâmina informativa do fundo. 

tsanss Percentual (%) de ganho líquido do investidor em determinado período, já descontados o valor das taxas de administração, de performance 
(se houver) e as demais despesas do fundo. 
Vditílip12dS.' É uma medida de dispersão nas cotações de um ativo financeiro, que pode ser uma ação, título e/ou fundo de investimento. Quanto 
maior a variação de um ativo, maior o risco de se ganhar ou perder dinheiro e, por isso, a volatilidade é utilizada como uma medida de risco para 
fundos de investimento. 
zodãsestssspes O índice de Sharpe é um indicador que permite avaliar a relação entre o risco e o retomo dos fundos e deve ser usado para comparar 
fundos de uma mesma categoria. O retorno do fundo, menos o retomo do ativo livre de risco (indexador), é definido como um prêmio que o investidor 
tem pelo risco que se dispôs a assumir. 

tfuôxríio aW1a1ds Representa a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos. No caso dos fundos de investimento, o patrimônio liquido é a 
soma de todos os ativos e operações do fundo, descontados os custos e as taxas. 
CD! São títulos negociados no mercado interbancário, é utilizada como referencial para o custo do dinheiro (juros). Por esse motivo, essa taxa 
também é utilizada como referencial para avaliar a rentabilidade das aplicações em fundos de investimento. 
ftesaI Data de liquidação financeira em conta, discriminados no prospecto do fundo. 
ZçãisaØo ~ Valor mínimo para realizar a primeira aplicação, discriminados no prospecto do fundo. 
Desde o !ssício~. Rentabilidade acumulada desde a data de constituição do fundo até o mês anterior à divulgação. 
IlElifiesas 22 	ee,xt Rentabilidade acumulada no período de 12 meses do calendário civil e seus múltiplos, contados até o mês anterior a divulgação. 

~0~ Rentabilidade acumulada em todos os meses do ano corrente do calendário civil. 
ês zs*e4ess Rentabilidade acumulada no mês anterior do calendário civil. 

ta 	igíre fb el~âp pata AdftL'S e p~ II 91W caráter meravite nSw.d0901 e es resuitades açsverestedkos neo plIdélrI rer es k&adS cume 
í.et.uerS de treestitrreuite es ceree-garzntía de oaqlurtamest- l%ttuw tíS atfuis ou dad tistftte$es. 
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