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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE 

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

Aos dois do mês de dezembro 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. João Marcos Oliveira Dias, Sr. Adilson 

Ferreira de Moraes e o Sr. Roberto Vicente do Nascimento para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) 

Homologação das APR's n° 186 a 207 referentes ao mês de Outubro de 2019; 2) Avaliação do Relatório 

(On Finance) e da Planilha de investimentos de Outubro/2019; 3) Análise do cenário econômico e 

perspectivas para os próximos meses; 4) Outros assuntos. 

O Sr. João Marcos Oliveira Dias, assumiu a presidência da mesa dando início aos trabalhos esclarecendo 

que, excepcionalmente, em função dos eventos atípicos que ocorreram no mês de novembro - 79 

Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS promovido pela ABIPEM nos (dias 06,07 e 08), a eleição dos 

Conselhos Administrativo e Fiscal do São Sebastião Prev (dia 12) e o Congresso Nacional da ANEPREM 

(dias 18,19 e 20) - a agenda de reuniões teve de ser redefinida dada a participação dos representantes 

dessa Autarquia Previdenciária nos eventos supracitados, motivo pelo qual esta reunião está ocorrendo 

nesta data. A pauta seguiu com a análise e homologação das APR's n° 186 a 207 referentes ao mês de 

outubro de 2019 as quais serão levadas para avaliação final do Conselho de Administração. Em seguida 

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

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

mês com rentabilidade positiva de 1,14% frente a uma meta atuarial de 0,59%, portanto, superando seu 

índice de referência e consolidando ainda mais o caminho para o atingimento da taxa meta atuarial para 

o ano de 2019. O bom desempenho da carteira deve-se à valorização dos índices financeiros que a 

compõe, que refletem o aumento da confiança do mercado a partir da aprovação do texto da PEC n2  06 

em 23.10.2019 e a respectiva promulgação da Lei Complementar n2  103/2019 e as consequências 

positivas desse evento para a economia do País. Outro destaque verificado nesta análise ficou por conta 

dos Títulos Públicos NTN-C com vencimento em 2021 que tem como benchmark o Índice Geral de Preços 

- Mercado (IGP-M), que variou 0,30% em novembro de 2019, percentual inferior ao apurado em 

outubro, quando a taxa foi de 0,68%. Com este resultado, essa classe de títulos refletiu essa variação 

negativa. Após as considerações o Relatório e a Planilha de Investimentos do mês de outubro/19 foram 

avaliados e serão submetidos à análise final do Conselho de Administração. 

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

Consumidor Amplo - IPCA do mês de outubro apresentou variação de 0,10%, enquanto, em setembro, 

havia registrado -0,04%. Este é o menor resultado para um mês de outubro desde 1998, quando o IPCA 

ficou em 0,02%. No acumulado do ano, o índice registrou 2,60% e, na ótica dos últimos doze meses, o 

índice ficou em 2,54%, abaixo dos 2,89% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro 

de 2018, a taxa foi de 0,45%. A Ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) aponta 

que os indicadores de atividade econômica divulgados desde a reunião anterior reforçam a continuidade 

do processo de recuperação da economia brasileira. O cenário do Copom supõe que essa recuperação 

ocorrerá em ritmo gradual. De acordo com os membros do Comitê, a economia segue operando com alto 

nível de ociosidade dos fatores de produção; refletido nos baixos índices de utilização da capacidade da 

indústria e, principalmente, na taxa de desemprego. No cenário externo, a provisão de estímulos 

monetários adicionais nas principais economias, em contexto de desaceleração econômica e de inflação 
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abaixa das metas, tem sido capaz de produzir ambiente relativamente favorável para economias 

emergentes. 
IBOVESPA: O principal índice da bolsa de valores brasileira, a 83, fechou em queda no último dia do mês 

de outubro, repercutindo as decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos, mesmo após bater novo 

recorde no dia anterior. No exterior, a sessão foi marcada por incertezas com as negociações entre China 

e Estados Unidos sobre a guerra comercial. Em outubro, a bolsa acumulou alta de 2,36%. No ano, já subiu 

22%. 
PROJEÇÕES: O governo federal revisou para cima as projeções para o crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) brasileiro em 2019, passando de 0,85% para 0,9%. Já a expectativa para o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, caiu de 3,62% para 3,26%. Os números são 

do Boletim Macro Fiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, divulgado em 07 

de novembro. Para 2020, o governo prevê um avanço de 2,32% na atividade econômica, ante a projeção 

anterior de 2,17%. De acordo com o documento, entre os fatores que vão auxiliar na expansão da 

atividade econômica de 2020 estão o aumento da confiança, a expansão do crédito, a redução dos juros 

de equilíbrio, a criação de postos de trabalho e a expectativa de aumento da produtividade. "A 

continuidade das medidas de ajuste fiscal e a aprovação das reformas em curso são fundamentais para 

elevar a produtividade, reduzir o misallocation ("má alocação") e colocar a economia brasileira em um 

caminho de crescimento econômico sustentável com equilíbrio fiscal", diz o texto. Diante do exposto e 

considerando a excepcionalidade já mencionada na presente Ata, este Comitê analisará e levará para a 

decisão do Conselho de Administração as sugestões de realocação referentes aos valores creditados na 

conta movimento deste Instituto Previdenciário junto ao Banco do Brasil (0715-3 CC: 4320-6) oriundos do 

repasse do INSS relativo ao COMPREV (Compensação Previdenciária), valor: R$ 4.156.973,66 (quatro 

milhões cento e cinquenta e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) e aos 

resgates dos Fundos: lnfinity Institucional FIM, CNPJ: 05.500.127/0001-93, valor: R$ 6.611.305,99 (seis 

milhões seiscentos e onze mil trezentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e lnfinity Lotus FIRF, 

CNPJ: 09.319.052/0001-08, valor: R$ 15.191.541,68 (quinze milhões cento e noventa e um mil quinhentos 

e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) perfazendo um total consolidado de aproximadamente 

R$ 26 milhões. A sugestão deste Comitê é a seguinte: 

APLICAÇÃO - VALOR: R$ 26.000.000,00 (Vinte e seis milhões) 

- Fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO EtC MULTIMERCADO, CNPJ: 08.070.841/0001-87 - R$ 13.000.000,00 

(treze milhões de reais); 

Rentabilidade: Out: 0,87% / Ano: 14,79% (CDI: 5,16%) / Ult. 12 meses: 18,31% (CDI: 6,20%) 

- Fundo CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES, CNPJ: 14.507.699/0001-95 - R$ 13.000.000,00 (treze milhões de 

reais); 

Rentabilidade: Out/19: 3,05% / Ano: 31,25 (lbov.: 22,00%) /UIt. 12 meses: 46,15% (lbov: 22,64%); 

As sugestões estão em linha com as perspectivas econômicas avaliadas pela equipe da área de gestão de 

investimentos de clientes corporativos da Caixa Econômica Federal, na pessoa do Sr. Júlio Alves 

Bittencourt, conforme consultas realizadas por meio de áudio-conferência e avaliação documental do 

cenário econômico atual, levando em consideração o perfil da carteira de investimentos e as perspectivas 

de analistas do mercado financeiro que vem demonstrando um viés mais otimista para o cenário de renda 

variável em relação à taxa de juros (SELIC) e a inflação, indicadores esses que são a referência de grande 

parte dos títulos públicos e, portanto, tendem nesse contexto, a apresentar desempenho abaixo do que 

vem sendo percebido até o momento em função do "achatamento" da curva de juros e da inflãço baixa. 
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OUTROS ASSUNTOS: O Sr. João Marcos tomou a posse da palavra para tratar dos seguintes assuntos: 

1- DILIGÊNCIA UM INVESTIMENTOS - O Comitê de Acompanhamento dos Fundos Tower Bridge RF IMA-B 

5 e Tower Bridge II RF IMA-B 5, do qual esta Autarquia faz parte, realizou no dia 24.10.2019, às 10:00 

horas, uma diligência na sede da Elleven Gestão, subsidiária do grupo UM INVESTIMENTOS, em função da 

determinação de sua liquidação pelo Banco Central ocorrida em 20.09.2019. Ocorreu que, na ocasião, o 

Gestor do fundo (Sr. Alexandre Fogliano) não compareceu e os cotistas foram informados que este se 

encontrava com sérios problemas de saúde. A reunião decorreu de forma superficial e sem clareza acerca 

dos valores movimentados pelo fundo sendo enfatizado pelos representantes da Elleven que os 

responsáveis pelas operações dos fundos Tower Bridge RF IMA-B 5 e Tower Bridge II RF IMA-B 5 haviam 

pedido desligamento da Gestora, logo não possuíam informações suficientes acerca das operações. O Sr. 

Marcelo, representante da Gestora naquela oportunidade se comprometeu a levantar as informações 

solicitadas (contratos de recebíveis, extratos da clearing etc) e encaminhar aos cotistas, todavia nada foi 

encaminhado, nem mesmo as atas desta reunião e da anterior deste colegiado. Diante dos fatos 

apresentados o Comitê de Acompanhamento vem avaliando quais medidas tomará para assegurar os 

direitos dos cotistas dos fundos em comento e apresentará suas diligências na ocasião da AGC do Fundo 

Tower Bridge RF IMA-B 5 que ocorrerá no próximo dia 10.12.2019 no Rio de Janeiro, onde será discutida 

pelos cotistas a substituição dos prestadores de serviços de Administração e Gestão do Fundo. 

II- FUNDO GERAÇÃO DE ENERGIA FtP, 11.490.580/0001-69 - Em 24.10.2019 ocorreu, na sede do 

Administrador do Fundo, uma Assembleia Geral de Cotistas para tratar, entre outros assuntos, a 

viabilidade da tomada de medidas de responsabilização contra o antigo gestor do Fundo (ATICO) e a 

situação dos processos judiciais envolvendo o Fundo que estão sob a sua tutela do escritório de 

advocacia Vieira Rezende onde ficou estabelecido o seguinte cronograma: (i) os cotistas devem enviar 

quaisquer questionamentos para o canal do Administrador até o dia 08/11/2019, 15 dias após a 

presente data; (li) o Administrador, em conjunto com o Gestor e o Vieira Rezende Advogados, vão 

envidar os melhores esforços para sanar essas dúvidas até o dia 25/11/2019. Após sanadas essas 

questões será oportunamente convocada nova Assembleia para definição ou não de próximos passos. 

III- AGC BBIF MASTER FIDC IP, CNPJ: 11.003.181/0001-26 - Em 29.10.2019 a Assembleia Geral de 

Cotistas foi instalada, mas, por solicitação dos cotistas foi suspensa e reiniciada em 04.11.2019 as 19 

horas onde foi deliberado pela maioria dos cotistas a exclusão do Comitê de Investimentos do Fundo e as 

eventuais alterações no Regulamento decorrentes desta decisão. O Conselheiro Roberto Vicente do 

Nascimento que estava escalado para representar o Instituto não conseguiu participar devido a um 

problema na central telefônica do Administrador. Nada/mais a ser tratado, foi franqueada a palavra a 

quem quisesse fazer uso, mas ninguém o fez, sendo assifri, os trabalhos foram encerrados pelo presidente 

às dez horas e quarenta e nove minutos. Eu, João Maréos Oliveira Dias lavrei a presente ata, a qual após 

lida e aprovada será assinada por todos os membros. 	4 

	

LL— 	J9MAt/iÏQRA DIAS 

õiERTovjçgd&DO NASCIMENTO 	 ADILSON FERREIRA DE MORAES 

	

,-' membro 	 membro 
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Extrato de Fundo de Investimento 

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

27/11/2019 

ONfIJjJÇE 

Extrato de Fundo de Investimento 

14/08/2018 a 31/10/2019 

Fundo de Investimento 

INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 
CNPJ: 09.319.052/0001-08 (início em: 07/04/2008) 

INFINITY CCTVM 5/A. 

Tipo: Renda Fixa 

Resolução: Art. 7°, Inciso IV. a' -40% Fiem Renda Fixa 
Benchmark: CDI 
TL Adrn.: 075% 

Tx. Perf.: 2000% 
Tx. Saída.: 0,00% 

Aplic. Mm.: R$5.000,00 
Estadia Min.: O 
Disponibilidade: 0+1 

Resumo financeiro e gráfico de variação histórica da cota 

2,6 

Saldo em 14/08/2018 
Aplicações (+) 
Resgates (-) 
Sobra previdenciária 
(Aplicações - Resgates) 
Amortizações 
Rendimento 

Saldo em 31/10/2019 
Rentabilidade 

)5 lkkLo4o 

R$14.000.000,00 

R$0,OO 
R$0,0O 

R$o,00 

R$O,OO 
R$1.210.740,1.2 

R$15.210.740,12 
8,6481% 

i'iiiiiiiiíIuuir(lIIrIvhIvIliJIIilI.I.IIJI1iillhIlliiIllLIiIIIIIlIivIILiIIJtIIi![ 	 11111. 
Jun19 	Jul 19 	Ago'19 	Set19 	Out 19 

- Cotação 0 Patrim. Liquido - v M5  -- 

ti); 

* Este extrato foi gerado automaticamente pelo software OnFinance, da AGF Serviços Especiais, em 27/11/2019 às 11:44. As informações aqui contidas são oriundas do 

mercado fi  nanceiro 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 rentabilídadefutura. 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://ww.onfinance.combr/carteir&extratoftndo/20180814/20191031/239  111 



Extrato de Fundo de Investimento 

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO 
São Sebastião bSP 

27/11/2019 

OONIFINANCIE  

Extrato de Fundo de Investimento 

03/10/2017 a 31/10/2019 

Fundo de Investimento 

r INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 
CNPJ: 05.500127/0001-93 (início em: 27/02/2003) 

INFINITY CCTVM 5/A. 

Tipo: Multi-Mercado 
Resolução: Art. 8°, Inciso III - 10% El Multimercado, Cond. Aberto 
Benchrnark: CDI 

Tx. Adm.: 1,00% 
Tx. Perf.: 20,00% 
Tx, Saída.: 0,00% 

Aplic. Mín.: R$5.000.00 
Estadia Mm.: O 
Disponibilidade: 0+1 

Resumo financeiro e gráfico de variação histórica da cata 

Saldo em 03/10/2Õ17 
Aplicações (+) 
Resgates (-) 
Sobra previdenciária 

(Aplicações - Resgates) 
Amortizações 
Rendimento 

Saldo em 31/10/2019 
Rentabilidade 

R$10.000.000,00 

R$0,O0 
R$4.500.000,00 

(R$4.500.000.00) 

R$O,OO 
R$1.117.867,48 

R$6.617S67,48 
14,9165% 

8 

Jun'19 	Jul'lS 	A999 	Sei 19 	DuElo 

- Cotação 0 Patrim. Líquido -- 	-'-- MM 	- 	5 

Lançamentos e evotução diária 

Data 	 APR Histórico 	Fundo de Investimento 

Saldo em 03/10/2017 

14/08/2018 	 Resgate 	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

Saldo em 31110/2019 

	

Vi Cota 	 Valor 

R$10.000.000,d0 

	

6,117331 	R$4.500.00040 

R$6.617.86798 

coi 
-L 

Este extrato foi gerado automaticamente pelo software OnFinance, da AGE Serviços Especiais, em 27/11/2019 às 11:18. 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 oj 

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

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

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://.onflnance.con1.br/carteira/extratofundo/2o171 0-03/2019-10-31/238 



90030 - FUNDO APOS.PENSÕES SER'?. SÃO SEBASTIÃO-F 

3111012019 a 29/1112019 

0311212019 17:56:18 

Total 	 21.828.607,60 	 0,00 

0,00 

0.00 

0,0* 
0.0* 

6.617.667,47 

15.210.740,13 

720927- INFINITY INSTITUCIONAL AM - CNPJ/1lF: 05.500.127/0001-93 

721052- INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08 

720927- INFINITY INSTITUCIONAL FIM 

oem29Tn 

pÀ.aNNc:rh. 
Extrato do Período 

De: 3111012019 Ate 29/11/2019 

90030 - FUNDO APOS.PENSÕES SERV. SÃO SEBASTIÃO-F 

31110/2019 Saldo Inicial 6,62978032 998.203,13109413 6.617.867,47 0,00 0,00 6.617.867,4 

19/11/2019 Resgate 0,82320702 998.203,13109413 6.611.305,99 0,00 0.00 6.611.305,99 

29/1112019 Saldo Final 0,00000000 0,00000000 0,00 0,00 0,00 o,ob 

721052- INFINITY LOTUS FIRF 

31/10/2019 Saldo Inicial 3,26960594 4.652,163,10771341 15.210.740,13 0,00 0,00 15.210.740,1 

19/11/2019 Resgate 326547916 4.652.163,10777341 15.191.541,68 0,00 0,00 15.191.541,6b 

29/11/2019 Saldo Final 0,00000000 0,00000000 0,00 0,00 0,00 0,0b 
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Indicadores - ANBIMA 

estatlssicas / 	Preços e índices / 

Indicadores 

ATabela de Indicadores é composta por um conjunto informações utilizadas pelos participantes do mercado -Taxa Selic, Dl-Cetip, Estimativa Selic/Dl ANBIMA, 6P-

M, IPCA, Projeções IGP-M/IPCAANBIMA e cotado FDS. Esse relatório sofre duas atualizações diárias (manhã e noite) mas nas datas de divulgação de índices de 

preços e de novas projeções, pode ser atualizado outras duas vezes. 

Em função dessa dinâmica de atualização, o relatório contém indicação de data e hora da última atualização e todos os seus indicadores são acompanhados de datas 

de referência, 

CONiSULTE. A TABELA DE INDICADORES> (/PT_BR/INFORMARTrABELA-DE-INDICADORES.HTM) 
,1 

TABELA HISTÓRICA DE INDICADORES 

Veja abaixo os dados acumulados dos últimos 36 meses referentes aos principais indicadores econômicos: CDI, dólar, curo, Ibovespa, IBX, IGP-M e Selic. 

Taxas s Mês 

INDICADORES ECONÔMICOS (%) 

Mês 
Ano 	

Ano 

Anterior 	 Anterior 

12 

Meses 

24 

Meses 

Outubro 

de 2019 

36 

Meses 

CDI 0,57 0,52 5,36 6,42 6,40 13,34 24,96 

CDI 
0,57 0,52 5,36 6,42 6,40 14,10 24,99 

30x30 

Dólar -3,85 0,63 3,34 17,13 7,70 22,19 25,87 

Euro -1,66 -0,13 0,63 11,83 6,01 17,12 28,32 

IBOVESPA 2,36 3,57 22,00 15,03 22,64 44,29 65,15 

IBX 2,20 3,21 23,15 15,42 24,80 46,05 67,83 

IBX-50 2,19 3,69 20,19 14,52 20,18 41,49 61,64 

IGP-M 0,68 -D,01 4,81 7,55 3,17 14,32 12,69 

SELIC 0,57 0,52 5,35 6,43 6,40 13,37 24,99 

SELIC 

30X30 
0,57 0,52 5,36 6,43 6,40 13,38 25,02 

Projeções de Inflação (/pt_br/informar/estatistcas/precos&indicesfprØjecaOdejnflaCaogpm.htm) 
Confira as projeções do comitê para o IPCA e o lGP-M VPt_br/informar/essatissicas/precos_e.indices/projecao_de_innacao_gp_m.htm) 
(/p t_br/informar/estatisticas/precos_e_indices/projecaoJe_inflacao_gp_m.htm) 

INSTITucIONA 

https;//vw.anbirna.com.br/ptbr/informar/estatisficasfprecos_e_indices/indicadoreshtm  112 
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10.418.36210001'50 
02/03/2009 
Mulimercado - 
227412 	Meltimercedos Livre 
Conforme Legislação Fiscal V'igocte 
D+0 
0+0 
0+4 
Fechamento 
Renato Magalhães David 
KPMG Auditores indepondonaes 

a,e.ee,ui 

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO 
FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO 

INFORMATIVO MENSAL 

MERCADOS 

o 	és de outubro taramimuna um perledo positeo no ãmbilo doe mercadas. Au soijoes mola luvoiaaeja em relação aos riscos 
geopalniros',em porasolar, o uvoeço das -Onerosas comerciam esse SUA e Calço eu dbslnelção do risco dose desfecho 
dlanipãeo  paro o gomei, com o poetergação poro ai de janeiro da dela de salde do ReSio Unido da uses Europeia - e e 
onnuidada ose movioseotou da tleso%ilização moneldda no redor do globo (oram os pdacipns vaiares a lescreter os preços 

dos alivov. Pala lado regaãva, e coando de elÀ,idade iramônioa cooeec,oe a ressoar rragil'dade, mantendo as receias unha 
onelinlas aisvoalidOrea em reiaçiao à desaceleraçuo global. 
Noambienee dománaso, ao dedos de etvédadn coelirivarem rebolando recuperação gradual da economia. Moendas no varejo 
de a0ste ficaram prelcamense eelãneia em relação a jtdho, tanto es lellato recorte (*01%) quanto na ampliada (0,5%), com 
ejecte oezeool. Na comparação areal, o lmtim msfrao avançou 1,3%, ao pesco nos o ampliada osbia 14%. Por coe neo, a 
iedãesle surpreendeu ao avançar 0,0% em agosto, pesada pela daria alia da mdraaaa '.0.6%). No campo 'oteoionárb, o IPC.ar 
lo avanços 0,00% em relação eo mês anterior epassou a acumular alia de 2.72% em doze preses, e menor desde e,Éubm/17. 
Feio lado do emprego, e Caged apontou 157 mil nome povion da pabalha em setembro. Na troes asnal, o caiar público 
connalidaan rnglc000 délicu prisudo de mESaS bleoec em setembro. Na setor ~mo. o déficIt em burasçaas correntes 
lelalisou ua$1,6 bilsõee em relembro, ecamolonda em 12 mesas us$57,4 bllbôes (2,05% do P15). Par UM, o Capam coçeoa a 
SOLtO em soMa. para 5,0%, mau com um comueimdo mcm cossesvadar qae o esperado. 
A Bolos de Valores de ano Paulo encerras o mac da ooajbra com oiro de 2,36%, 005 107219 pontos. Naana, o ledice 
lb000npsacamala aanhoe da 22%. Já em 12 sieaaa. a alia é de 22,64%. O desempenho de bolou doméatca foi no mesmo 
aeaedo dasprisct/sa'a balsas elsa pulsas denenocls4dac e da malar parte duo emergentes. Já o Reel eemrmu o mês de oetnbro 
com importante veladzepao de 3,85% acta o odiar. a P5400, No eco, a moeda doméstica esdbe depreciação de 3,34%. Já em 
12 meses, a mondo domdataa escsnlra,da demalorizeda em 7,70%. Por tias, os taxas da juros anaeçraram o mês de outubro 
tom impaslanse queda em lodos os sagm entes da caiadora a tarso doméstica. Es, relação à paris carta de cerca, csmssbsrente 
receio bedçmaiesle a decisão, do Copom, que cortou a Seita eis 000pã, pata 500% e sbialsoa mala um coroe edltiaaal na 
mundo de dezetebro. Apesar disco, o comunicado rei maio çonueçvmdor que o esperada pelo mercado, ascendo alieropao na 
orientação ralura da poleica molretáda - rodar cedem pote os moolmerlon as lasso de 2020-a lscjcoao de acnes aleme,dsc 
as bolam, de Iscos para a lntaçáo. Além da política monetária, o mosémenta de feçasamerao recebeu espada deu dados da 
lneaçao, que seoulaam esperando um ombiesle lrntloalaeérls baelsnta banigoo. No sagrçaslo médiolloogo, apesar da alguns 
desoe na amuéa sudomo. o cerárlu lelarsadasol gol em asa moiar paria posialno. com  a conssaidode da mavimeslo de 
Seoibikação monetária al000, a que bases etasmo coetdbuindo pesam techomeoro co o/ana. lelamanaesle, coiabomram pesa 
omonimeslo, além da quadra escorado som Iam Seliceadesão nos prddmoa aços, a aprovação dacnilhna da Retaieso de 
Previdaoeta es aaoeoo. o gradual recaparoçua da aesldoda doméeaca e a queda da peemio de doca pala. 

CENARIOS & PROJEÇOES 
çvób Iraloenu çfeç 	(pode cisc 8' 55< LII ,0 	Posto 	5,10 ao o vaso 

	

RESUMO 
	

2088 	1 	2019 	1, 	2020 
JUROS NOMINAIS ACUMULADOJSELIC) 	 6.45% 	i5,94% 	4.47% 
JUROS NOMINMSACUMUO(CDI) 	 6,46% 	5,91% 	4.34% 
TÜ'&5'iINM . .......2 ...  
INFLAÇÃO a.a. (IPCA) 	 1 	3,75% 	3138% -, i1 	3.75% 
JUROS REAIS BÁSICOS ..EL.ÇOG..4. 1 ........-1.02% 	..........970.%........ ,. 
JUROS REAIS BÃSICOS(SELIGÜPÕA) 	 1%1 	2,48% 	.i 
CÂMBIO (USO varseçao anual) 	 1723% 	L 	O 75k 	254/ 

DADOS DE FËCHAMENTO DQMÊS;1,: 

	

Cota recIte. i Qtd. Colos 	 p1 Médio 12 m 

1 3 	 6..............$ ..0.103.9.56 
!,@5 (95% de Contiançaj(')  

Volatilidade!?Q9S( ................................................................... 1,67% 
Volatilidade nos últimos 12 me) 	 1,62% 
%deretorrno.P51tivosnoano 00.% 
% de retornos positivos nos últimos 12 m 	 77,36% 

ti. sbarponos ..m0.12 ....................... 39 ............................. 

DA CARTEIRA, 

Outubro 2019 

RENTABILIDADE 
AOIL0A5S IVOL oson0.o Li B/s 55/ TpOsio 

Tesa 
Nominal 1 	 5 anos 

10,99%1 10.81% 	Fundo 	CDI  

	

J i324% 	70$0/e . 
1345k 	1400/ 	 2019 
12,08% 1. 9,93% 	Fundo 	CDI 

6,95% 	6.42% . 7,33% 	5,16% 

	

Mês 
	

Fundo 	 CDI 	%CD1 

	

oul!19 
	

(a Çv4lY.........1..e49% 

	

soL19 
	

1,30% 	 0,46% 	280,19% 

	

ego! 19 
	

0.53% 	 0,50% 	104,98% 
0,41% 	'. 0,67% 72,42% 

	

J9í1t19 
	

146,30% 

	

moi/IS 
	

1 0,54% 142.60% 
0,19% 	 0,52% 	151,88% 

0,41% 
0,59% 	. 0,49% 1  120,47% 
0,82% 	 0,64% í 150,36% 
0,43% 	 0,49% 	67,49%  
0,62% 	 0,49% { 126,08% 

9.46% 	 6,20% 

Fundo e ccii 

O mscaoorucsl a ursA vsçsocvce ECosõeica SIfÃO rdavasmo 5051,15100. 

(l) 055 VaLas cc elmo) asTracÃ A MAIOR rescia sapencos sEsTRO ..a Fevi010 Se 
'TEMPO E IpIlOeVALO 5€ coarsvca, A M5T000LOOIA unLOala É AOS uaalmLaçso serrámos 
pnav ssnaea.vs,0 assoar ellslsL si coerldracsae 05% 
moi bolos coe oco nos, oejnowo AjusTas O ecnoeto 00 P55500 ps,o seu leco, ou saia. 
0115000 CAOS ossTCRlsO seerdoço ais.Do eodaaolAnEnOO. ..eumscaru temor on 
selaape, leri000 cOM VaLOsOS Mraoscc Cor asno ssn TOM oloesrtoAao iertaepsrrcimvo, 
eco isso 140 ruo o:ea.000a. 

A er$TF5lmAeO oaaae es eaasaco seio voneseera aceujensas 85 aruscrAsas rI/rasou. 
eeesaan.000e as'ca.aÃou p50 O 11050v la se000ue,sesacsnlnevre rol punas mao e aaxaairco 
pesoesses s5cousroae sr aedsmo. sovo peessrLflalo ar -..ao.-a.A 
sdsa,ssss eoomaepaecu500fclaacszeomon roveau.aa,mlTaao,eaauorreave. 
As sracoloces soa rsroeee os meco co escoo es/ão ospoclesia co teOuLaãIp,aro 
POIS sem Oociu.'raoo CM wevv.ae.0055.ae. 
FONTES: SAcOS. TOOIOIA, 050W, amvuaud, ouaeseadaxls a 5LOCMeçss, 

1EVQLU,ÇA9,RAIWMQ,NIALÉ 

PL Fechamento 
RO 622.497.692,41 

Ano 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

abç/19 
mar/19 
fovIl9 
jenc/19 	1 
des'18 
nov/16 
úllimom 

12 mames 

t40% 
1,20% 
1,00% 
0,50% 
0,60% 
0,40% 
0,11% 
0,00% 

dez/la 
92 

Oebésiarea 
Açdeeàcias 	fl537% 

Lesa Fioaçreira Sirbsrdtnada Pdvadco qlD 5,82% 
Ora Comprom'anada Coar litua 4.40% 

Lesa Hr,onçeira Mo Ligada 131,47% 

Açoeo em ç° 1,14% 
000'pós 00.72% 

Lesa 
 

Financeira a000adoadu ES Pôs la 0,40% 
Lapa F,rasçaie ãasspdieada Ligado Pés II 0,01% 

Novas Prcmisaõilee. Pds 11 023% 

010100 Pularei.. 0.03% 

400.00 

350,su 

2s5.00 ... decais" 	 éar/lt. 

TOLOs 1 
das/la 

INFORMAÇÕES GERAIS 
CotIsta: 	 Regimes Próprios de Previdência Social 
Objetivos do Fundo: 	 Aplicar erro carteira diversificado do ativos financeiros, Inclusive 

renda Variável, que busque retomo auperior é variação do CDI. 
Despesas: 	 Taxa de Mminiseração máxima de 0,60%sa. Não hã taxas de 

ingremoo, perforrnance ou soçda. 
Enquadramento Legal: 	 Resolução CNN 3.922110, .AjtB5, Inciso lii. 
Código Mnemõntco: 	 0755409F165 
Horário Movimenlação: 	 11:00h 
Administração e Gostao: 	BB Goslão de Recouraoa DTVM SÃ. CNPJ: 30.822.936/0081.59 
Distribuição: 	 Banco do Orasil S.A. 
Cuslódia,Controladoroa e Req.: Banco do Brasil S.A. 
es Bestua de Recortes - Dtelribsldaea de Tostes a Vassrea Mobiliárias 8*. 
Praça sri) da Noummbm, 20. 3a  andar. Castro. Rioda Jaee'rs lRJl 20010.010 
iam: 121) 000e-7500 Faot21m3ã0e.7600 
e.ssail: bbdtsee@bb.eom.br  
Central da Aleodtaeesta Ba 
Cspila'ae RaiOas Mefropoteanas, 40040001 
Oen,olslocalidauen: OItO 726 0001 
DeScrentes auditivos Ou de rolo: caso 729 cone 

CHPJ: 

Início do Fundo: 
Claeee /Sub Classe CVM: 
Código/TIpo ANBIMA: 
Tribulação: 
Cola da Aplicação: 
Colo de Resgate: 
Crédito do Resgate 
Tipo de Cola: 
Gestor Responsável: 
Asadilorla Externa: 

!PRiF 
jL 

Ao. PauO'ata 1230.100 andar. Balev,ela -São Paulo (SP) Onoia'SOl 
Ta: (11) 42a8»7500 
e-mar: bbdpzmspoebb.com,br 
bnlameb 'aopa,bb,som,br 
CesseI da Atendimento ao Colala: 0800 729 3810 
Oavldorma: 0800 72e 8678 
mAC: 0800 729 0722 



Retomo Mensal - 01/11/2018 a 31110/2019 (mensal) Retõmo Acumulado - 01/11/2018 a 31/10/2019 (diária) 

20,0% 
17,11 

05,0% 
12,5% 

10,0% 

7,5% 

5,0% 

2.5 96 
0 0,% 

-2,5% 
01/0322010 	01/012019 01/07/2019 03110/2019 

Risco x Retorno - 01/11/2018 a 31/10/2019 (diária) Volatilidade Anualizada - 01/11/2018 a 31110/2019 (diária) 

18,0% 
16,5% 

13.5% 

13,0% 

9,0% 

01/01/20.14 01/0322018 

64,0 96 

42,0% 

42,0% 

36,0% 

30,0 96 

24,0% 

10.0 96 

12,0% 
6,0% 	1 11 

01/01/2018 	01/5322020 

1.0% 

0.d% 	 1,0% 

Fundo 

A do IPCA+6% 

IPCA+6% 

11 

30 442,09 156,90 320,30 

	

0,61 	0,25 

	

9.49 	0,49 

Imã, do 
iÇÓIImârk 

Fundo 

21 Fundo 133 CDI 

20.0 % 

58,0 % 

12,0% 

8.0 96 

4,0 96 

0.0 96 
-4,0 96 

,5,0% 
-12,0% 

Patrimônio Liquido (R$ Milhões) - 01/11/2018 a 31/10/2019 (diária) 

4.100.0 
4,000.0 

1.500,0 

2.000,0 
2.500,0 

2.000.0 
3.800,0 

1.000.0 
800.0 

0.0 

01110/2019 

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/11/2018 a 31/10/2019 (mensal) 

900.00 

100.00 
700.00 

600,00 

500 .00 

400.00 
300.00 

200,00 

100,00 

0,00 
01/0212010 01/04/2019 0330 7)2019 

CAIÀA 
:1 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO Li' 

	
31/10/2019 

CNPJ: 08070.841/0001-87 

Gestão: Caixa Econômica Federal 

Administrador Caixa Econômica Federal 

Taxa de Adminiatração: 0,80% 

Taxa de Administração (Máxima): 2.00% 

Classificação Mbime: Multimercados Macro 

Código de Referência: 278121 

Início do Fundo: 01/0212007 

Aplicação Mínima: R$ 50.000,00 

Aplicação Adicional: R$ 100.00 

Saldo Mínimo: R$ 100,00 

Resgate Mínimo: R$ 100,00 

Conversão da Cota para Aplicação: 0+1 Jul 

Conversão da Cota para Resgate: 0+1 du 

Disponibilização dos Recursos Resgatados: 0+0 du 

As informações foram obtidas a partir da fontes públicas ou privadas consideradas contáveis, cuja responsabilidade pata correção e veracidade não ê assumida pela QUANTUM, pelo titular 
desta merca ou por qualquer das ampreaaa da seu grupo empresarial. As informaçôes disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta da fundo de investimento 
ou qualquer outro valor mobiliário Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro 

Ou, ainda, do Fundo 
Garantidor da Crédilos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como paria da pottica de investimento 
de fundos de investimento, podam resultar em significativas perdas para seus sulistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotios de aportar recursos adidonala para 
cobrir o preluizo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo da investimento ao aplicar seus recursos.  Pala avaliação da parfonnanca dá 
um fundo de inveaoimenlc, 4 recomendável a anãl'se de, no mfnimo, 12 (doze) mesas. Metodologia de odoulo da rentabilidade definido pato usuário considerando o perfil de divulgação, Para 
fundos abertura "oi sol"; fechamento "30 a 30". O resultado poda ser diferente do apresentado em seu exireto. Os valores exibidos estão aja Real (BRL), Para os cálculos foram utilizadas obtarvaçães Diárias. 
Fonte: Quantum Pia. 
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98,68%,.' ".'9$66% •:.. '. 9969% 99,76% 	99,44% 	99,58% 	99,03% 	99,71% Cotas de Fundos 

Opsraçoea Compromissada 

Valores e receber 

Disponibilidades 

Valores a pagar 

Patrimànio Líquido (R$ 

Data da Divulgação 

2'91t61Õ,2 2 413.099,a4 1 896.0444. 

0811012019 03/09/2019 08/08/2019 

03% 

0.00% 

0,00% 

829125,45 713.628, 

08/05/2019 , 05/04/2019 

CAI A 
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FJC MULTIMERCADO LP 

3111 0/2019 

Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA 36,80% 
REFERENCIADO DII,. 

Cotaa de CAQ<Á 0%ASIL1RF'4G1 TÍTOLGS PU8LICOWEI RENDAFIXA LF 21,07% 

Cotas dacAD@0kSIL IMA 8 TÍTULOS POBLICOS P1 RENDA FIXA LP 19,24% 

Cotas deAIM 8izASJL IBX'SO l 	S'  
Catas de CAIXA MASTER HEDGE'EI MULTIMERCADO IR 7.68% 

tntasd'eCAIXkC0NSUMOFlAÇÕ 	 . 3 05% 

'Conta de CAIXA SMALLCAPSATWO FrAÇÕES 2,90% 

Operações Cottipromtaaàdas ."JTN.'F -Veno.: Ot/Ó112D25 	 . ' 	130% 
Outros Valores apagar 	 ' . 	'-0,08% 
Vatorá'a a pagar Taxa de Admtnlstraçã'o 	 . , 	'0,01 % 
Valores a pagar) Taxd de AudItoria 

Valores a podar / 'Fatia de C'ústódt'a. 	' 	' 	. 	. 	,. 	' 0,00% 

Valores a pagar/Taxa Cetip ' 	0,00% 
Outras,Diaponibilidadea . 	. 	 - 0,00 % 
Valores a pagar/ Taxa Selio 0,OC % 

'V'alorea a'Øagar / Ajustes-Quantidades PetrimôrsoDevecto 0,00% 

U Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES  LIVRE FIAÇÕES 0,00% 

As informações foram oblidaa a partir da fontes pi/biloas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pala correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular 
desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações dlaponlveia, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento 
ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da cadeira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da polidos  de Investimento 
de fundos de investimento, podam resultar em significativas perdas para seus cotiatas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais pss 
cobrir o prejuízo, do fundo. Ao investidor è recomendada e leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da perforrnsncs de 
um fundo de investimento, A recomendável a análise de, no mínimo, '12 (dose) maces. Metodologia de cálculo da rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para 
fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valorsa exibidos estão em Real (BRL). Pare os cálculos foram utilizadas 
observações Diárias. 
Fonte: Ouantum PAis. 
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LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 

23.215,097/0001-55 

*flRSt dnstÂØÊttÊi 
1 	1-i 

Investimento inicial mínimo 

Investimento adicional nlinim 

Resgate mínimo 

Horário para aplcaão e resg 

Valor mínimo para permanência 

Prazo Øe carência 

Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no 
fechamento do próprio dia contado da data da aplicação. 

No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no 
dchamento do próprio dia contado da data do pedido de resgate. 

O prazo para efetivo pagamento dos resgates é de O dias úteis contados da data do pedido de resgate. Pagamento dos resga 

1.000,00 

Não há - 

Não há 

16100 

Não há 

Não há 

Informaçôes referentes a Outubro de 2019 

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃC 
ESTRATÉGICA RENDA FIXA, administrado por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo 
disponíveis ',o www.caixa.gov.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mail 
atualizada. 

Antes de investir, compare afundo com outros da mesma classificação. 

O FUNDO destina-se a acolher Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito 
Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, Autarquias, Entidades Públicas e Entidades Fechadas De Previdência 
Complementar, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA. 

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em 
carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, com compromisso de buscar o retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros 
de um dia, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. 

a. Investir Investir no mínimo 95% do patrimônio liquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, cuja carteira seja composta 
exclusivamente por títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas. O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% de 
seu patrimônio liquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito, estando exposto ao risco das variações das taxas da juros prefixadas, 
pós fixadas e/ou índices de preços, 

b O Fundo podeI 

Aplicar em ativos no exterior até o limite de 

Aplicar em crédito privado até o linite de 

Aplicar em só 'fundo até o limite 

Utiliza derivativos derivativos apenas para a. prote5ão d 

Alavancar-se ata-o limite de - 

Não 

Não 

O°k do Patrimônio Líquido 

Sim 

Co/o  do Patrimônio Líquido. 

c. A metodologia utilizada paca o cálculo do limite de alavancagem, disposto no [tem 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo 
em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para liquidação dos derivativos 
negociados no mercado de balcão, Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia 
junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em 
ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por 
instituições ligadas. 

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 

Taxa de Administraçeo - 	 - 	0,4% do patrimúnio liquido ao ano. 

Taxa de Entrada 

Taxa de Saida 

Taxa de Performance 

Taxa total de d 

Não há 

Não há 

Não há - 

As despesas pagas pelo fundo representam 0,41% do seu patrimônio líquido diário médio no período 
que vai de 01/11/2018 a 31/10/2019 A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz 
a rentabilidade do fundo, O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 
www.caixa . gov  .br. 



O patrimônio liquido do fundo é de R$ 8,654594.983,92 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: 

Operações compromissada lastreadas em tI ulos' 
pubIicosfderáis 'r 

i,lnc n,Çhi, 

58,62% do Património Liquido 

41,45% do Patrimônio Liquido 

-0,07% do Patrimônio Líquido 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de 
investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 3 

iIratIflr 119' niiiasa 
1 	 2 	 3 

	
4 	 5 

Menor Risco 
	

Maior Risco 

szpsxggsg,Rnwaw D 

No mesmo periodo o IPCvariotj 	 10,116% 

A rentabilidade acumulada Mo enoloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 04/11/2016. 

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. 

Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2015 porque o fundo ainda não existia 

- Rentabilidade (liquida 4e 
despesas mas nao,de 	Variaço perçentual da ZPCA- •peserroenhdo fundq corno °/q do IPCA 

impostos) -. 	 - 
2019 16,333°/o 2,638% 619,179% 
2018 7,815% 3,745% 208,655% 
2017 11,217% 2,947% 380,592% 
2016 1,691% 0,453% 	 i 372,994% 

c. Rentabilidade Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: 

Môs 
Rentabilidade (liquida de 

despesas mas flo 4 
'moostos-) 

- 
Variação percentual d1PCA, Oe'sempeqo do fundo como 9/.-do IRCA 

nov/18 0,375% -0,210% - -178,495
0/0 dez/18 1,326°/o O,150°o 883,978°% 

ian/19 2,881% 0,320% 900,281% 
fev/19 0,501% 0,430% 116,585% 

mar/19 0,545% 0,750% 72,610% 
abr/19 1,110% 0,570% 194,654% 
mai/19 	- 2,717% 0,130% 2090,202% 
jun/19 2,735% 0,010% 27345,279% 
jul/19 1,107% 0,190% 582,482% 

aqo/19 	- -0,130% 0,105% 	 -123,084% 
set/19 - 2,118% -0,035% -6014,398% 
out/19 - 	 1,710% 0,140% 1221,672% 

12 meses 18,318% 2,576% 711,093% 

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 

b. Rentabilidade acumufada nostiltimos,5 alios: 	 41,1 



Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os beneficies de investir no fundo com os de investir em outros fundos: 

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2018 e não houvesse realizado outras aplicações, 
nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2019, você poderia resgatar R$ 1065,54, já deduzidos Impostos no valor de R$ 13,9. 

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, as despesas operacionais e de serviços teriam custado P4 4,75. 

........ 
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: 

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% no ano 
nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação Inicial de P4  1.000,00 (mil reais), é 
apresentado na tabela abaixo: 

Simulaçãode Despesa.. 

Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DSDESPESAS 

Retorno bruto hipotético após deduçâo de despesas e dovalordo investimento 
original (antes da incidencia de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou detaxa P4 
de performance) 

317,43 P4 
	

585,48 

Out[19 -4- 3 anos 	 OuVis + 5 anos 

R$ 1.331,00 	 P4 1.610,51 

13,57 R$ 	 25,03 

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na 
demonstração de desempenho do outro fundos de investimento. 

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 

:s -1 1 .  c•: 	

ft.Ç 
a. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer 
cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de 
agências e canais eletrônicos. 

b. O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos. 

ãww 
SAC: 0800 726 0101 
Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Portal: www.caixa.gov.br  
Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474 

to 

	 Li! 
Comissão de Valores Mobiliários CVM 
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br  

As informações referentes ao item 3, alínea b, referem-se aos limites permitidos às carteiras dos fundos de Investimento nos quais o FuNDQ(FIC) 
aplica seus recursos, exceto com relação ao limite máximo de Crédito Privado em que é informado o percentual de exposição permitido ao 
FUNOO(FIC). 

.4s aplicações do FUNOO(FIC) em cotas de um mesmo fundo de investimento poderão representar até 100% (cem portento) de seu patrimâ elo 
liouido 

Código SIART: 5993 
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RENTABILIDADE 
'reetL axnnuL o boão*ctoiro O tIPO 70 

Ano 
Taxe 

Nominal 
2014 ... 

2015 , ' 

2016° 4.22% 
2017 12,26% 
2018 	.' 	9,90% 

..,,., 	' 	 20,58% "1 	29.69% 
. 4,63% i 	 2019 
i 12,89% 	Funda jMAcee,&tsx,c 
J,%Q% 	13,06% 	12.40% 

í 	 Acumulada 
rasto GERAL. tato, 

início do fundos dez/Ifi 
' 	i Fundo womrulExc 

Mês 	i 	Fundo 	 IMA GERAL EX-O i 
out/19 	 1,00% 	 1,69% 
soUl9 1 	 1,50% 	. 	 1,46% 
ego/19 	 0,08% 	 0,67% 
jui/19 	 1,02% 	 0,95% 

moi/IS 	2,02% 	1,83%  
abr'/lS 	Ó. 	0.84% 

7ev/IS 
roer/I9 0,52% 11,111.1 

. 
1,11 

0,391 
0,54% 
0.44% 

jan~19-1— 	......... 
dez/IS 	 1,17% 
nos/la 	 0,76% 

últimom 	
15,24% 

l2meaea 
'raia Ruminara ate somos ex-o doo/ao lota da fenda. 

1,91% 
1,18% 
0,73% 

14,62°/e 

Fundo alMA GERAL ÉX.0 

240% 

2,00% 

1,50% 

1(0% 

0.10% 

OeOl% 

itÇdó / 

R$ 8.931.824.899,36 

das/la 

25. 078, 994/OCO 1.9 0 
30/08/2016 

Rondo Fixa 
423041 	Resda File Duroção Lbmrr Sibear 

Curto Prazo 

0+0 
0+3 

0+3 
Feotiarnonlo 

Marina Ermitoa 

KPMG Auditores Indopendentos 

/Xk Z 

LO 

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

INFORMATIVO MENSAL 

1EÕADÕSR. 

O mês de outubro tentou -no um período posuieo no dmbito dos mercados. As notícias moo loeordvein em reterão aos maruda 
geoporitcoe - em pordcular, o ensope das negociações comerciais entre RUA e China e e Olreinuiçuo do roto de um restauro 
d'aropitum pera o ererdr, com a poolergapbo para 31 da Janeiro da dera de salta do Rabo Unido os Ursa Europeia - e 
cosibruuods doe moerímenlos de lersrs/lbsgeo monetária ao redor do globo lotam os preitipois valores a (ovorecer 05 preços 
dos citas. Pelo tudo ressIrvo, e agenda do alt/dada esonemios coaltrruou a nsoslrar Onoçllldade, monteado as receios entra 
estatelas o isseobdoree ano relação & desecoleraflo giobal. 
No errnbiscoe sotçdoiuo, ou dados de adoIdado confirmarem retrala,tto recuperação gradual da economia. Ao sendas no rrorojo 
de agosto ficaram preemmeete estenda em ralação ajo/no, rasto na ledora reotríla (50,1811 qaor,lo na empOada (0,0%), com 
ajuste eezonol. Na comparação anual, o indica 'estalo avançou 1,3%, ao passo que o ampliado ousei 1,4%. Por suo vez, a 
indústria surpreendeu ao oeeoçsr 0.8% em agosto, Ousada pala torto alia da eoiratãea (50,6%). No campo inflacixadrio. o PCA. 
15 oeargoo 0,0e% em relação ao mas ealedor e psos000aoumsler alta de 2.72% em doce meses, amenor deus outubro/17. 
Pelo todo do emprego, o Ceçed apontou 107 ml sonos postos do trabultro em amten,bro. No frcoi estai, o autor público 
csnsol'dado registrou déficit armênio de R$20,5 biihbeo em setembro, No setor eolamo, o dStidt 6,5 tronoepoes corardes 
tolo/troo Us$3,6 bOt,dee em setembro, scsmelendo am 12 meses US$37,4 bilhões (2,05% do PIO). Por rim, o topem copiou a 
SELIO em o.SOs,p. Para 5.0%. mascam um comunicado mulo conservador qseoeoperãdo. 
A Botas de Valores de São Pauto assentou o mês de outubro com alta de 2,38%, aos 107.209 pontuo. No elo, o isdor 
Iboseepe acumula ganhos de 22%. Já em 12 remos. a alia d de 22,00%. O desempenho te bolaa dsmdbllco foi tio mesmo 
oenedo das pdscrpars bolsas dm pelses dquennoleddos e da maior porte dos emeroenlen. Jd o Real soterrou o roda do oedubm 
com irinprrl010e ealodpa5lo de 3,ag% ante o Deter, a R$4,00. No asa, a meado domdstca edbe depreciação de 3,34%. Já em 
12 rrreses, a moeda doméctum encontre-na eemaiurtade em 7.70%. Por fim, as raias da lurou encarnaram o moa de oulobro 
cem imporlarre queda em todoe os segmentos de subs000na a eme. domdaeoo. Eis relação á porte curta da coma, o monlmanto 
refinou boo'cemaote a decisão do Copas, que coroou e Selei em O,SOp.p., para 9,00% e abooluou sialo rim coroe aodonol na 
monos de dezembro. Apesar dreno, ocomontedo rui mais coose.vadm que O esperodu pelo mercado, trazendo alterando ou 
orientação rotura da poitcce monetánla - me'or soslaio para os maidmartoe ao longo de 2020- e inclusão de noema stomenloe 
co balanço de tacos pesa a 'oração. Atem da polhrbu mcoutdrla, o movimento de fechamento recebeu suporte das dedos do 
isçaqdo, que seeuirsm sugerindo um ambiente iosaorooãn'o bastante benign. No nagmernlo orediadongo, apesar de doera 
tocou no smbfto externo, e cer,ddo internacional rol em sua maior parte r0501so, Aom a mub'noidado do mooSnenio da 
Sxdbtboçãomonalár'o atobal, o nua treine o/gomo conblbuiçso rena odecoramenio ou mmlii. i,ternuaente, colaboremm pare 
omooimeoio. aldm do nsodro esperado pata lona Salto e issaçio nos prdodmos anos, a apronaças de(oiivs da Retorma da 
Prenddenciã rio Senado, a gradual mcupanaçeo da aseldade domdstloa e e queda do poemio de doca pois. 

RESUMO 	 !. , 2018 
JUROS NOMINAIS ACUMULADO SELIC) 	i 	6,45% 
'JUROS NOMINAIS ACUMULADO (Cor) ., 	 ,t 	OA8% 
INFLAÇAO a.m. (IGP-M) 	 i 	755% 
INFLAÇAO sã. ([FOCA) 	 1 , 3.75% 
JUROS REAIS BÁSICOS (SELICJIGP 86) 	 1 024 
JUROS REAIS BÁSICOS (SELIC(IPCA) 	 260 A 
CAA6EIO (US$ varIação anual) 	 1 	17234 

2019 	j 	2020 
5194% 	4,476A 

44% 
5,21% 	, 3,20% 
3,38% .1 	3,76% 
0,70% 

0,69% 

CENARIOS & FROJEÇOES 
AlftlLrzA 0004çiro Ásegius Àuuos,ruo cpi é. Ra. u arei RE AP0 sá Agiem o 

11 
 ;DAbosoErecHAMENTó.:oôNS 

Cota Fech, r'e: Cate  s 	.. Médio 12"-...' ... 
	 PL Fechamento 

.......1,rP360639I 6l44 
V@R(95%de000fi005s')- 	 0,1759%  

.YPj! .!4a.,  ri. t!nOf) 	 ..SOVo 
yolatllidada nos últimas 12 mIj 	 2,26%  

R2!fl. ... ...................................................69,34% 
% de rotornoe  positivas nos últlmom 12 no 	 69,84%  
índi.a de 111. 	11.1.11,1 !29S .....os llmD . 	3.62 

COMPÇSIÇAO DA CARTEIRA. 
PCai 4095131 1020* 

2710 ienes epa000mvoped FreermerrxeLoeoopoazo 

00,000 Soror co senamE se pReço ri srsoApiicn LOrroo ronzo 

30,0% 05709 pROIbA FIXA ltrdd 1 ri 

7.3% tt IOP pROSA Fito 1. eu 

sua setor eaolaAFtcnlrae,s o ALOOAÇAO SI 

	

OS. Csmpmmiseada Ooer 	 ,, :,'.u,cr,'ln/tr.Ansr.iotnsntirudrsnuitoetu,seoxeesogOd 
	

36,4a% 

	

rd'rrd,m 	 28.30% .#" 

	

LTN 	 at%1S%lli%md1i17llk bege. . 

	

N1'N'F 	5fiP8t%ll7t1 9.e3% - 

Ler IIIIII 1 

N1'Pt'C II 0,13%  

O ItOicafloR MeGERAS eec 5 deRA nercosocie EGCad0MIce rrao PaReocIso ooru000. 
Cri ema n'atuo Ao sIrlç blstPrmA A nseme PORCA EsPERADA Ocrorto 00 ela remoto se 
TEMPO O InteRvaLo 00 corirerrçe. e Mrr000Lome VaLSADA co ou nrleuLaçxo risromce 
SAcA Irures,aso rol Ole usina ou conlrrnecAor aoS, 
III OteuMrero os veoieçec DA COTA 00 580000. 
p1150105 

c. 
'rue POR oaj 	i nu ejustuue o earoono 	00 PONDO poLo seu roto Ou goze. 

ouoldro adoto eeronro e seraco o saco co tpr/ssurecerc. Mutilou meÃ uro reste ou 
cRespo leiloes tola veLoam nrbnuoexs Suo 0080 poro Tora arotiri0000 lsronpeut01000. 
POR loro sino 000 OrvJL00005, 
A srrzcre 	uteosa 50 PAuluco rito d." 

	

e. 	Ou aoã,c,r000r RasuRaS, 
A eurlraolU000e SIVOLOADA 550 c 

da. 
os IMpooTou, o r,mEsllMesro Ltd 90000 rIo E 

odR-urtnao peso 75000 O,seem000 Dc canoro, LEIA O roeeosLrtalo 00 rsrooaeçõss 
000rsuengnuresixu,AL,eutpuo rr levomasoocs ceoceces oe teowgu. r O 5508LA5IOtT0 
0/5000 00 IcvuOrlt, 
as rrsoerrcee DOO rarolco tu seco 00 p55100 eeruo sopor/soe ruo sxuuuou,lelc'ro 
P008090 cOrtOIiLTAOO cbrwww.aa,000l,ue. 
Pcr010n: SACOS, 6,elMd, teor. cançaee 000I/luMAmo e os000,m 

QEOLUÇAOPATRMØNIAkII 

6. 
,a 

INFORMAÇOE8 GERAIS 
Cotista: 

ObjetIvos do Fundo: 

DeSpeaao: 

Enquadramento Legal: 
código Mnemônico: 

bOordrlo Movimanteção: 	 14:00h 

Administração e Gestão: 	DO Gestão do Rmoumoo DTVM 8 
Distribuição: 	 Banco do Brasil S.A. 
Custódia Controlsdosia e Rag.: Ronco do Brasil 8,4. 
mo Gestão de Recursos -Distribuírem da Titules a Vaaorea Mobllldrios 5,0, 
Praça XV de Nonembro. 20,30 andar. Centro-Fia de leiteiro (RI) 20010-Ole 
Tel: (21) toos.,eoo Fasd21)3h08'7e00 
e-mail: bbdom(0bb.som,br 
Castral de ,slaodimerea me 
Capitulo e Regiões MesopolIlassor 40040051 
Oemais Iocal'dodee: 0000725 0001 
Do/mentes ãadiioou ou da rabo 0800720 0099 

CNN: 

Inicio do Fundo: 

Claase Saab Clausa COM: 
Código/Tipo ANOIMA: 
TrIbutação: 
Cotada Aplicação: 
Cota do Resgate: 
Crádito do Resgato 

A. 	 Tipa do Coto: 
Gestor Responsável: 
Auditoria Externa: 

A',an'da Pealera. 1230' leu ando-SIO Paulo ISP)' 01310,001 
Tal: (II) 214t-4100 
e'mal: bbdrrdsnp@bb.com.br  
lnhomo% sveuw,bb,com.br 	 S'dnoulsç,aê 
Censal do Ataeidimenlo as Cotista: 0000 720 3886 	a 	5 	'alce ia' 
Ouetdoria: Ot(O 729 5678 	 a 
SÃO: 0800 220 0722 

Reglrrota Próprios do Previdência Social o EFPCg 
Proporcionar a mnlabiidade do boas cotas, mediante aplicação do seus 
recumos em carteiro composta paraísos Onascalroe do moda (da, lsdosadoe a 
taxas poorrcadss, póa4'modas (SEUC/Col) e/ou indicas de prenDo (IPCA). 

A taxo de mdmtrisbação cobrada 4 de 0,30% ao. Não há cobracça 
do taxas de portormonca, do Ingresuo ou de ae(du. 
Resolução CMN 3,922/10 An. 1. Irdco Ir urines m/ Ree. 3.70250 (Até 100%) 
2410418F368 
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RENTABILIDADE 

-r........ 
414  ..............ttPS)$----! 	 Essd- 
2015 é '507% 	'13,31% . 5549% 	70,84%  

2015í, 25,55% i 36.94% 	 2019 

2017: 20,80% 1 28,86% j Fundo IBOVESPA 

2ols i 16.19% 	16,03% i 2O,957u 	22,9a_ 

mês 	 Fundo 	1 IGOVESPA I%IBOVESPA 
outPl9 	- - 	2.59% 	i 	2,36% - 	109,78% 
ser/lE 	 2,65% 	i 3,57% 7QjWÇ' 

SP! --------------------------------------------- 
juYle 	 0,36% 

-------------------------------------------ã.: ----100$,.... 
mãi'lg 	 0,75%   	107,33% 

sbr/19 0,74% 	! 0,985', i  74.70% 
mer/19 	 0,39% 	 '0.18%!. 
fivi-- -1.si5% 	--iàã, 	--  
Jan/19' ! 	8,93% 	1 10,62% 1 82,52% 
das/IS 	 1875' 	 j5401 

rosna - 	1,72% 	j 2311%  j 72.44% 
últimos 	

20,74%' 	 22,64% 
12 mesas  

-o i. 	 os  irsrr2a,a, 

Furte I5OVCSFA 

Imos 

snro 	 415 

E. 

BB AÇÕES ALOCAÇÃO 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

INFORMATIVO MENSAL 

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO 
Açõcarsete recursos prepordsrsntemente em cotas deFis dimóoíadospemsssumi 

Objetivos: posições em ações na900isdss na Bolsa Brasileira ($3) pertencerias a diversos 
setores da economia, a.%... buscar as melhores oportunidades no mercado. 

O fundo atuará, por meio de diversificação da carneira, atacando seus recursos 
prepondersntemenle em colas de Fie com eab'atõgiss de gestão d'.ferenclsdas no 
mercado de renda variável, além de outros lnstatmerltos, obedecendo os limites 

Politice de estabelecidos em relação ao PL do Fundo, conforme descrito em seu Regulamento. O 
Investimento: Fundo poderá atuar no marcado de darlvstvos para proteger parte de seu psfrimón'ao 

ou para reproduzir uma posição em ações com a parcela de sua carteira que est'ver 
direcionada Para ativos de rende lisa, sendo vedadas exposição, sesses mercados, 
superior ao pssimõnio liquido do FUNDO. 

Pessoas fialeas, Jartdisaa. Repises Próprios de previdancla Social lnsriluldes pela Unias, pelas 
Público Alvo: Estados, pelo Disaite Federal es por Msnlslpioe, sejam eles aplicados peles Rearmes Próprios 

oa pela União. paios Osvenios Estaduais, pele Oist'ils Federal ou par Prefeituras. 

Data de Inicio: 	 30/0812013 
Classe! Sais Classe COM: 	Açõea 
CódigoíTlpo MSBIMA: 

	
354041 	Ações Livre 

Tributação: 
	

Conforme Legislação Fiscal Vigente 
P1 Médio 12 m: 
	

P5 258.638,332.02 
P1 Fechamento: 
	

P5 374.067.452,670 

COND ÇÕES COMERCIAIS 

Aplicação Inicial 	 R$ 200_0_ Taxa deAdministreção'  
AplicaSoAdiciona- R200,0Taxa de 	

Na. há 
R5 2.010, 9 	

Pa ff ou a n 
._ ........ 

saido Minimo 	 P5 100.000,00 Taxa da Ingresse 	 Não há 
COte ----itoçio 	 --- 

	Taxadesaida' 	 Naohá 
Cota do Resgate 	 041  

n. 	 ------------- .......24S1a ....................................................Náohá 
Tr'podecta Pedi540 .........o_ 	.... _,_, 
'Eureraarararaedaadslvrsser,aaee Inc saepedeastceeasa eeoees eat esdetav,sanearsve,cuaran, taaadaadai,tsasaeda 
ulál%.a,eaaesssvarearaldasa.alds.eameesrasderesáariea2leua 

eu,neeeeaaeseaanna..seaaaleosasaaeaeaaeaadaesseeeseeeas.ep,aaeea.asev,eaae. 

INFORMAÇÕES DE RISCO 
VR (95% de contlançaw) 	 1 â508% 
Volatilidade diária nos últimos 12 m 17,94% 
Indice de Sharpe nos últimos 12 mfl 	 0,80 
Número de retoFnos , otitivos mês uni 	 13 
Número de retomoa positivos 120 do 	 Se 
% de retornos positivos mês util 	 59,09% 
5' de retornos positivos 120 da 	 63,1 

11 .
3% 

e Iasrcaooe eeasopaf esvxarrsanaaasccsaraacar suo pvauerrsoso Fumo. 
lilvesa pararsr  seslserrsvarae tolice praeeacpea.aoa suores troe prelroc cc onero 
rasTeirara ar rssrsqtoexesrosaLouasanlrrrasae sae aaasLaçao esróelcspaxe 
aieaaao.crei saAesfrsrcrseavloatvaaras,a. 
131 Gado anao ar ideaçÃo DA rara ao nisso. 
Rasar narIna soe osjrrr,osrrerda e erroesero rasco pos ser sare, eu sEla, 
naanroendevoaaueato a Matai e asso soaarslausra, etaeortartesralasce se 
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Administração e Gestão: 
Distribuição: 
Custódia, Conlooladoris e Contabilidade; 
Gestor asa poneâvel: 
Auditoria Externa: 
Enquadramento Legal: 

$0 Gestão de Recursos D1VM SÃ. 
Banco do Brasil SÃ. 
Banco do Brasil SÃ. 
Vinidus Ribeiro Vieira 
"MG Audltorea Independentes 
Resolução CMN 4.854/17 Art.V Inciso li 

CNPJ do Fundo: 	18,270.763/0001.99 
C6d110 Maemênlee; 	I5II0I3PREV 

EB Gastão à. Raeiasas.Orsiriaatdam de Titula. a Vaiaras Maóltàdaa 5,5. 
PIsas Ir/de Nsaeebrs. 2t' 30  arear. ceaee.Rls es .ialelrelsJl ,esie.e,a 
tal; (2r)aOOe.7588 Fax (21) stse.7sea 
e'acai: aadsvrs@etsea.br  
Ceerral as Aaasdrmeese as 
captiaise Nessas Msuapsslasae; 40r4ss11 
Demais leosileadeaa 5580 725 5551 
Oenriesles.aditaeu sede lala: esss 729 8808 

Au, Faariala, 1230.18' anda,. Sala Lista .sas Farta ISPI 0131e.uei 
Tela (II) 42tl'rara 
e'aail. tadlveap4ab,raa.tr 
latarssr aua'a,.aa.aea,Or 
General de Atard 	aeceliare' ttOO 720 3805 
Oaàta,ia, 5508 720 meia 
SACa 85007290723 



etot 

Fundo 

4 do Apovo91, 
1 04+6% 

CDI 

Ibown,in, 

123,16 -270,12 259,33 

0,83 	0,61 	0,25 

Fundo 

Ibovespa 

Ora 

Fundo ai Ibovespa a IPCA+6% 
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CAI 41 
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES 

 

31/10/2019 

  

CNPJ: 14,507.69910001-95 

Gestão: tenci Psrtners 

Administrador Caixa Económica Federal 

Taxa de Admlnistraçeofi,72 

Teas de Administração (Máxima): 1.72% 

Classificação Mbima: Agões Livre 

Código de Referência' 292591 

Inicio do Fundo: 12112/2011 

Aplicação Minima: R$ 100.000,00 

Aplicação Adicional Rã 10.000.00 

Saldo Minimo: Rã 0.00 

Resgata Minimo: Rã 10.000,00 

Conversão da Cota para Aplicação: D'.'t ilu 

Conversão da Cota para Resgate: D+1 du 

Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+20 do 

 

As lnrornnaçóes foram obtidas a partir de fontes públloas ou privadas consideradas canfiáveis, cuja responssbllidade paIs correção e vemadefe não 
e assumida pela OUANTUM pelo oculardesta merca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial, As informações dieponiveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo da investrrnenlo 

ou quelouer outro valor mobiliário Fundos de invesamento não contam com a garantia do Administrador do fendo. Geslor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Funda 
Garantidor de créditos - FGC. Re,llsbilidade obtida no passado não representa Qsmntis de rentabilidade rulura. As esifslãgiss com derivativos, uãlixadaf como pede da polilica de Investimento 
de fundos de investimento podem resuilar em sigrstostivsa perdse para seus calistas super/ores ao capilel aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuizo do filado. Ao investidor á recomendada 5 

leitura culdadoss do prospecto e regulamento do tunoo de aveaglnenlo só aplicar seus recursos. Pare ãvsltsçgo da pertormance de 
um fundo de investimento, é recomendável e enátse de, no mtnimo, 12 (dozel meses. Metodologia de Cálculo de renlabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgsçeo. Para fundos abertura "05 a 01': fechamento '30 e 30'. 

O resultado poda eer dlrerente do apresentado em seu estrato. Os vetores exibidos eeteo em ResI (IORL). Pars os rãlculos forem utilixedss observações 0/árias. 
Fonue: Quantum Azia, 
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CAIXA VALOR RPPS flO AÇÕES 

Tip'05@6 
Colas de Fundos 

Operações b6mpromi. 

Disponibilidades 

Vatoresa receIe 

V Icrasapagar 

Patrimônio Liquido (R$ mt9 

Data da Divulgação 

	

o/triO 	saiu 	agoJtG 	jut/'IØ 

	

9.511' 	99,60% 	99,57% 	99,54% 99,4S55 

	

0,6 	0,64% 

	

0.015' 	0,01% 	, 0,01% 	0,01% 	0,01% 

	

'-1,92% 	-0,55/ 	-0,14/, 	-0.16%  

99 	- &54,015,Qt 	23t,872,29 	221.09560 	210.289'1 

96111/2019 0tii01201 04/09/2019 08/08/2019 06/07/20' 

31/1012019 

t!b 
	

c/Nmar/19 

99.9: 
	

99,92% 

0,20% 

0,015' 	0,01% 	0,01% 

0,00% 	0,00% 	0,00% 

-2121% 	-2,84% 	-1,55/ 

156257,98 '142,519,62 5IV.092,171 

10/0612019 06105/2019 04/04/2019 

j02019 

UnftP 	mau 19 

99,26% 

LOCAMERICA 0W MM LCAM3 
Cereiloado ão  redbo de deDásito de vafores mobil) 
ENEVA 0W MM,- ENEV3 

.TEGISA0WNM -TGMA3, 
LIGHT 6/A 0W NM -tlGT3 
EQUATORIAL 011 MM - EQTJ,3 
PE1'ROBRAS P14 - PETR4 

'VALE 011 Nt 'AtEa '' 
CEMIG PN Nt-CMlG4 
TENDAON TENb3vif" 

TDTVS 0W MM 70T83 
- 	RA6lL 0l IIM QBAS3 " 

Açoue e opto TVM cedidos em empréstimo - TENDa 
ORAD9000 P Iqi-BBDC4 ". 
CPFL ENERGIA 014 1dM CPFE3 
P 7ROBRAS P$TRIB ON-BRDT3 -' 
VDUQSPARTDN NM'YDUO3 
Ações e.dufro1 TVM dedidos em empréstimo - ÉOTLS 

iÓs•i 

5,91 % 

5.61% 

4,89% 
467% 
4,23% 

2,45% 

2.18% 
.2,05% 

15,60% 

As informações leram Obtidas a parar de fontes públicas ou privadas consideradas conftaveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade nao é easumida pele OUANTU&4, pelo titular 
desta marra ou por qualquer das empresas de deugrupo empresartal. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação. distribuição ou oferta de fundo de investimento 
ou qualquer outro valor mobiliánu. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do ftindo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Pondo 
(aranador de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futum. As estratagise com derivativos, utilizadas como parta da poluira de inveslinrenlo de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas pera acua coristas  superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista da aportar  recursos adicionais para cobrir o prejuizo do riade Ao investIdor ë rerameridada a leitura cuidadosa do prospecto e regulametza do fundo de invasttnentu ao aplicar asila rezamos. Para avaliação de performance da 
um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mmnimo. 12 (doze) meses, Metodologia de cálculo de rentabilidade datnidc pala usuário considerando o perfil de divulgação. Pera 
fundos abertura '01 a 01': fechamento "30 a 30" O resultado pode ser diferente do apresentada em seu extrato. O

c t valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos leram utilizadas observações Diárias. 
Fonte: Ouentum Azia. 
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Ótimo 	Máximo 2 anos 	3 anos 	Personalizado CDI 
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27111/2019 
	

Comparação de Fundos - Vérios Investimentos 

t7VRIOS 

C ornparacão de fundos 

Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação 

Rentabilidade Underwater Volatilidade Correlação 

• IBOVESPA 
Rentab. absoluta: 24,25% 	Rentab. relativa: 0,00 pp. 	Consistência: N/A 	Sharpe (risco/retomo): NÍA 	Risco: 18,65% 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS 
Rentab. absoluta: 43,71% 	Rentab. relativa: 19,46 P.P. 	Consistência: N1A 	Sharpe (risco/retomo): 1,17 	Risco: 16,62% 

1 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 	
/ 

Rentab. absoluta: 22,324 	Rentab. relativa: -1,93 p.p. 	Consistência: NIA 	Sharpe (risco/retomo): -0,11 	Risco: 17,68% 

21 XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 
/ 

Rentab. absoluta: 42,99% 	Rentab. relativa: 18,74 p.p. 	Consistência: N/A 	Sharpe (risco/retomo): 1,04 	Risco: 18,11% 

D  

D  

Comparação de Fundos ê uma ferramenta gratuita criada pela Vários Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de 
investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fomacidos pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja o conteúdo completo sobre fundos de investimento. 



1 bovespa Ótimo 	Máximo 2 anos 3 anos 	PersonaUzad 
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27111/2019 
	 Comparação de Fundos - Vários Investimentos 

v ÇOS 

Busque por nome ou CNPJ de fundos para incluir na comparação 

Rentabilidade Underwater VotatiUdade CorreLação 

12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 0512019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 

9 CDI 
Rentab. absoluta: 615% 
	

Rentab relativa: 100,00% 	Consistência: N/A 
	

Sharpe (risco/retorno): N/A 	Risco: tWA 

INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 
Rentab. absoluta: 6,31% 	Rentab. relativa: 102,68% 	Consistência: MIA 	Sharpe (risco/retomo): 0,01 	Risco: 27,91% 

9 88 PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCÂDO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO 
Rentab. absoluta: 8,70% 	Rentab. relativa: 141,45% 	Consistência: NÍA 	Sharpe (risco/retorno): 1,57 	Risco: 1,63% 

Comparação de Fundos é uma ferramenta gratuita criada pela Vários Investimentos para ajudar pessoas a obter informações sobre mais de 15 mil fundos de 
investimento de forma simples e prática, contribuindo para aumentar a transparência no mercado financeiro brasileiro. Os dados apresentados são fornecidos pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja o conteúdo comptato sobre fundos de investimento. 


