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Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos Cotistas e ao Administrador 
Fundo de Investimento Banestes Invest Money - Renda Fixa 
(Administrado por Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo) 
 
 
 
 
Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Banestes Invest Money - Renda 
Fixa ("Fundo"), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de 
dezembro de 2016 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira d0 Fundo de Investimento Banestes Invest Money - 
Renda Fixa em 31 de dezembro de 2016, e o desempenho de suas operações do exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela 
Instrução CVM no 555. 
 
Base para opinião 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em 
relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
 
A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento 
regidos pela Instrução CVM no 555 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras. A 
continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa 
dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.  
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Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.  

 
• Avaliamos a adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela Administração. 
 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional. 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
São Paulo, 28 de março de 2017 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 "S" ES 
 
 
 
Geovani da Silveira Fagunde 
Contador CRC 1MG051926/O-0 "S" ES 
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FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY - RENDA FIXA 
CNPJ: 00.838.269/0001-41 
(Administrado pelo BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo) 
CNPJ: 28.127.603/0001-78 
 
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA EM 31 DE DEZEMBRO     
DE 2016 
 

   Valor 
de Custo 

Total 

Valor de 
Mercado / 
Realização 

% sobre 
Patrimônio 

Líquido 
Aplicações/Especificação Tipo Quantidade R$ Mil R$ Mil  

      
ATIVO      
      
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS 
DE LIQUIDEZ - nota 3 

     

Letras Financeiras do Tesouro LFT  8.525 8.525 100,08 
      

Total do Ativo   8.525 8.525 100,08 
      
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      
      
VALORES A PAGAR    7 0,08 
      
PATRIMÔNIO LÍQUIDO    8.518 100,00 
      
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido    8.525 100,08 
      
      

 

As notas explicativas do Administrador são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 

 
 
 
 
 
 



2 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY - RENDA FIXA 
CNPJ: 00.838.269/0001-41 
(Administrado pelo BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo) 
CNPJ: 28.127.603/0001-78 
 

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO 
 
 

 DISCRIMINAÇÃO 
 

2016 
R$ Mil 

2015 
R$ Mil 

   

PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO   
   932.323,564147 cotas a R$ 14,578796 cada 13.592  
1.088.859,161471 cotas a R$ 13,020921 cada  14.178 
   

MOVIMENTAÇÃO DE COTAS NO EXERCÍCIO   
2.281.666,495664 cotas emitidas (3.423.287,551562 em 2015) - Nota 5 35.285 47.056 

2.694.319,205162 cotas resgatadas (3.579.823,148887 em 2015) - Nota 5 (40.131) (47.935) 
Variação no resgate de cotas (1.528) (1.887) 
   

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO 7.218 11.412 
   

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:   
   
RENDA FIXA E OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.450 2.402 
Apropriação de rendimentos e valorização/desvalorização a preço de mercado, líquido – 
nota 4  

1.450 2.402 

   
DEMAIS DESPESAS (150) (222) 
Remuneração da administração - nota 6 (110) (191) 
Auditoria (7) (7) 
Custódia (19) (13) 
Taxa de fiscalização (10) (9) 
Despesas diversas (4) (2) 
   

TOTAL DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.300 2.180 
   
PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO FINAL DO EXERCÍCIO   
   519.670,854649 cotas a R$ 16,391256 cada 8.518  
   932.323,564147 cotas a R$ 14,578796 cada  13.592 
   

 

As notas explicativas do Administrador são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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l. CONTEXTO OPERACIONAL 
 

O Fundo de Investimento Banestes Invest Money - Renda Fixa (Fundo), foi constituído em 29 de setembro de 
1995 e iniciou suas operações em 2 de outubro de 1995 sob a forma de condomínio aberto com prazo 
indeterminado de duração, tendo como Administrador o BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo.  
 
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, mediante a aplicação dos 

recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, observadas as limitações legais e regulamentares em 
vigor, considerando a prática da boa técnica de investimento, estando suas cotas sujeitas às oscilações positivas e 
negativas inerentes a esses ativos.  

 
Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, 
ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos. Não obstante a diligência do Administrador no gerenciamento de 
recursos do Fundo, este está sujeito às oscilações do mercado. 
 

2.   APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de 
Investimento - COFI, diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pelo Administrador na sua gestão. 

 

Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para 
contabilização e determinação dos valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da 
efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. 
 
As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Administrador do Fundo em 28 de Março de 
2017. 
 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

a) Aplicações interfinanceiras de liquidez 
As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente pago e atualizadas diariamente pelo 
rendimento auferido com base na taxa de remuneração contratada. 

 

b) Apuração do resultado 
 As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência. 

 

4. GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 

O Gestor contratado e supervisionado pelo Administrador, adota política de gerenciamento de risco para a carteira 
do Fundo, com vistas a mitigar a possibilidade de eventuais ocorrências de não aderência à relação risco/retorno, 
de possíveis inadimplementos e de situações de iliquidez, dentre outros. Para tanto, mantém área de gestão de 

risco com a isenção necessária para o cumprimento de sua atividade. 
 

Risco de Mercado 
O Gestor utiliza para efeito de gerenciamento de risco de mercado o instrumento de cálculo VAR - Value At Risk 
(Valor em Risco) por ativo que compõem a carteira. Esta metodologia consiste em mensurar o valor máximo, que 
o Fundo poderá perder em um dia, dado uma oscilação dos preços de mercado. Visto que o VAR aplica-se 
somente em condições normais de mercado, testes de estresse são realizados para possibilitar a avaliação do 
comportamento das carteiras sob condições extremas de mercado. 
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Risco de Crédito 
O Gestor analisa, estabelece e monitora os limites de concentração de risco de crédito por contraparte e rating, 
além de estimar as perdas esperadas para a carteira do Fundo, em função de probabilidade de eventos de 
inadimplência e de taxas estimadas de recuperação de crédito. 

 

Risco de Liquidez 
(i) O Administrador em conjunto com o Gestor, nos termos previstos no contrato de gestão e na regulação, 
gerencia os limites de risco de liquidez por meio de coeficiente de liquidez que avalia, no mínimo, a liquidez dos 
diferentes ativos financeiros, suas obrigações, os valores de resgate esperados em condições normais de mercado, 
e o grau de dispersão da propriedade das cotas pelos investidores (perfil do passivo); níveis mínimos de ativos 
financeiros com alta liquidez de mercado na carteira; e (ii) testes de estresse periódicos com cenários que levem 
em consideração simulações para avaliar a vulnerabilidade de carteira. 

  

Risco Regulatório 
O Administrador/Gestor adota postura conservadora na avaliação da regulamentação vigente, atuando de forma 
pró ativa na mitigação do risco. 

 

Risco Sistêmico 
O Administrador/Gestor acompanha diariamente os mercados e a conjuntura econômica nacional e internacional, 
atuando de forma pró ativa na mitigação do risco. 

 

Risco de Concentração 
O Gestor busca manter uma carteira diversificada de ativos financeiros por tipo e vencimento, sempre observando 
o disposto na política de investimento. 
 

Risco de Não Obtenção do Tratamento Tributário Perseguido 
O Gestor tem o compromisso de manter o prazo médio da carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias, alocando os recursos do fundo preferencialmente em ativos de longo prazo. 

 

Ainda que o Gestor, supervisionado diligentemente pelo Administrador, utilize metodologia de gerenciamento de 
risco da carteira do Fundo, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas patrimoniais para o 
cotista, especialmente em situações anormais de mercado. 
 

5. EMISSÕES E RESGATES DE COTAS 
 

Emissão - é processada com base no valor da cota de abertura apurada no dia da efetiva disponibilidade dos 
recursos confiados pelo investidor ao Administrador.  

 

Resgate - é processado com base no valor da cota de abertura apurada no dia da entrada do pedido de resgate. O 
pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no dia da solicitação do resgate.  

 

6. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

A taxa de administração é apropriada diariamente sobre o patrimônio líquido à razão de 1% ao ano (1% em 2015) 
e paga mensalmente ao Administrador. O montante registrado no exercício de 2016 foi de R$ 110 (R$ 191 em 
2015), representando 0,99% (0,99% em 2015) do patrimônio líquido médio diário do exercício. 
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7. CUSTÓDIA, GESTÃO, TESOURARIA, DISTRIBUIÇÃO, ESCRITURAÇÃO E CONTROLADORIA 
 
Os títulos públicos estão custodiados em conta própria do Fundo no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - 
SELIC.  
 
Os serviços de custódia, controladoria, distribuição de cotas, tesouraria e escrituração são prestados pelo 
Administrador. 

 
O serviço de gestão é prestado pela Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. 
 

8. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 

a) Operações compromissadas 
 

As operações compromissadas do Fundo têm como contraparte o Administrador, sendo realizadas em condições de 
mercado no que se relaciona a prazos e taxas praticadas: 

 

 
Operações Compromissadas com Partes Relacionadas 

 

Mês/Ano 

Operações Compromissadas 
Realizadas com Partes 
Relacionadas / Total de 

Operações Compromissadas 

Volume Médio 
Diário / Patrimônio 

Médio Diário do 
Fundo 

Taxa Média Contratada / Taxa 
SELIC 

jan-2016 100% 100% 100% 
fev-2016 100% 67% 100% 
mar-2016 100% 45% 100% 

abr-2016 100% 46% 100% 
mai-2016 100% 35% 100% 
jun-2016 100% 39% 100% 
jul-2016 100% 100% 100% 
ago-2016 100% 97% 100% 
set-2016 100% 100% 100% 
out-2016 100% 100% 100% 
nov-2016 100% 100% 100% 
dez-2016 100% 100% 100% 
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b) Títulos públicos federais 
 

Foram realizadas operações de compra e venda definitiva de títulos públicos federais com o Administrador, sendo 
realizadas em condições de mercado no que se relaciona a prazos e taxas praticadas: 

 

 
Operações de Compra e Venda Definitivas de Títulos Públicos Federais  

Realizadas com Partes Relacionadas 

Mês/Ano Operações Definitivas de 
Compra e Venda de Títulos 

Públicos Federais, Realizadas 
com Partes Relacionadas / Total 

de Operações Definitivas com 
Títulos Públicos Federais 

 
Volume Médio Diário / 

Patrimônio Médio 
Diário do Fundo 

 
(Preço Praticado / Preço 

Médio do Dia) Ponderado 
pelo Volume 

fev-2016 100% 3% 100% 

jun-2016 100% 4% 100% 

 
c) Outras operações 
 

Não foram realizadas outras operações com o Administrador ou Gestor. 

 
 
d) Despesas com partes relacionadas 
 

No exercício de 2016 foi pago ao Administrador, o montante de R$ 110 a título de taxa de administração. 

 
9. DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO 
 

Os resultados apurados são reinvestidos diariamente, sob a forma de aumento do valor unitário das cotas, 
permitindo que os cotistas dele participem proporcionalmente ao número de cotas possuídas. 
 

10. TRIBUTAÇÃO 
 
a) Fundo  

Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas com a carteira do Fundo não estão sujeitos à Imposto 
de Renda e IOF. 
 

b) Cotistas  
Imposto de Renda 
A partir de 1º de outubro de 2004, em conformidade com o artigo 3º da Lei n.º 10.892/2004, a incidência do 
imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos pelos cotistas passou a ocorrer no último dia útil dos 
meses de maio e novembro de cada ano ou no resgate, se ocorrido em data anterior, aplicando-se à alíquota de 
20%, por meio da diminuição automática da quantidade de cotas, correspondente ao valor do imposto de renda 
retido na fonte, e por ocasião do resgate, poderá ser aplicada alíquota complementar, de acordo com o prazo de 
permanência do investimento. 
 

Por tratar-se de fundo de investimento cujo tratamento tributário é de curto prazo, o imposto de renda na fonte 

sobre os rendimentos dos cotistas passou a incidir em função do prazo de permanência das aplicações, de acordo 
com as seguintes alíquotas: 
 

22,50% Aplicações com prazo até 180 dias 
20,00% Aplicações com prazo acima de 180 dias 
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IOF (Decreto n.º 6.306/2007) 
Os resgates, quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estarão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota de IOF 
será de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um percentual do rendimento da operação, e decrescente 
em função do prazo, de acordo com tabela regressiva de incidência de IOF em vigor. Para os resgates efetuados a 
partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança deste IOF. 
 
Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específica não sofrem retenção 
do imposto de renda na fonte e ou IOF. 

 
11. RENTABILIDADE DO FUNDO 

 
O patrimônio líquido médio e a rentabilidade proporcionada pelo Fundo nos últimos exercícios: 
 

Exercícios 
findos em: 

 Patrimônio líquido 
médio  

 Rentabilidade  
% 

 Benchmark 
CDI % 

31/12/2015  19.334  11,96  13,23 
31/12/2016  11.058  12,43  14,00 

 

♦ A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. 
 
12. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
         

As convocações para Assembleias Gerais são efetuadas por meio de correspondências enviadas diretamente aos 
cotistas, conforme determina a Instrução CVM n.º 555/2014. As demonstrações financeiras e informações 
obrigatórias ficam disponíveis na sede do Administrador e no site www.banestes.com.br.  
 

Atendimento aos cotistas 
Telefones (0xx27) 3383-1177 e 3383-1199.  
Horário de funcionamento: em dias úteis, das 9 às 18 horas. 

Ouvidoria: 0800 7270030 - ouvidoriageral@banestes.com.br 
 

13. DEMANDAS JUDICIAIS 
 

Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos quotistas, quer desses ou de terceiros, 
contra a Administração do Fundo. 
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14. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 

De acordo com a Instrução CVM n.º 381/2003, esclarecemos que os serviços prestados ao Administrador, 
referem-se exclusivamente ao exame de auditoria independente das demonstrações financeiras. 
 

 
Vitória (ES), 28 de Março de 2017. 

 

 

 

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Administrador do Fundo de Investimento Banestes Invest Money - Renda Fixa 

 

 

 

 

JORGE ELOY DOMINGUES DA SILVA 
Diretor de Administração de Recursos de Terceiros e Distribuição 

 
 
 
 

ABEL SANTOS LIMA 
Contador CRC-ES 011369/O-9 
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FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY - RENDA FIXA 
CNPJ: 00.838.269/0001-41 
(Administrado pelo BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo) 
CNPJ: 28.127.603/0001-78 
 
 
DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO VALOR DA COTA E DA RENTABILIDADE - Não 
auditado 
 

 
 

Data PL Médio 
R$ mil 

Valor R$ 
  Cota 

Rentabilidade % - Fundo Variação % - CDI 
No Mês Acumulada No Mês Acumulada 

31/12/2015  14.118 14,578796     
29/01/2016   13.464 14,718174 0,96   0,96 1,05    1,05 
29/02/2016   13.106 14,850492 0,90   1,86 1,00    2,07 

31/03/2016   13.911 15,001983 1,02   2,90 1,16    3,25 
29/04/2016   14.216 15,145162 0,95   3,88 1,05    4,34 
31/05/2016   11.937 15,296384 1,00   4,92 1,11    5,50 
30/06/2016     9.954 15,453087 1,02   6,00 1,16    6,72 
29/07/2016     8.667 15,605703 0,99   7,04 1,11    7,90 
31/08/2016     9.725 15,775395 1,09   8,21 1,21    9,21 
30/09/2016  10.587 15,931698 0,99   9,28 1,11  10,42 
31/10/2016    9.097 16,080268 0,93 10,30 1,05  11,58 

30/11/2016    8.532 16,228027 0,92 11,31 1,04  12,73 
30/12/2016    9.846 16,391256 1,01 12,43 1,12  14,00 

 

Patrimônio Líquido médio mensal do Fundo nos últimos 12 meses: R$ 11.058. 
 
Avisos importantes: 
♦ A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura; 

♦ Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, 
ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos. 

 
 

 
 


