São Paulo, 28 de Maio de 2021.
Ref.: Resumo da Assembleia Geral de Cotistas realizada em 26 de maio de 2021 do BNB
FUNCIONÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, inscrito no
CNPJ/ME sob nº 27.347.367/0001-32.
Prezado(a) Investidor(a),
A S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A., na qualidade de administradora fiduciária do BNB
FUNCIONÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, inscrito no
CNPJ/ME sob nº 27.347.367/0001-32 (“Fundo”), vem comunicá-lo sobre a realização da
Assembleia Geral de Cotistas em 26 de maio de 2021, que deliberou sobre:
(i)

a alteração do objetivo do Fundo, que passará a ser aplicar no mínimo 80% (oitenta
por cento) da carteira em ativos relacionados à variação da taxa de juros doméstica ou
de índice de preços, ou ambos, com o prazo médio da carteira superior a 365 dias,
buscando um tratamento de longo prazo, com a consequente exclusão do sufixo
“Referenciado DI”. Nesse sentido, a gestão do FUNDO é realizada de forma
conservadora, com aplicação predominante em títulos públicos federais e/ou operações
compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Ademais, altera-se a política
de investimento do fundo, a fim de estabelecer que o Fundo deverá investir de 80%
(oitenta por cento) a 100% (cem por cento) do seu patrimônio líquido em títulos de
renda fixa pós-fixados de emissão do Tesouro Nacional e/ou

operações

compromissadas lastreadas com títulos públicos federais, com a consequente
modificação no quadro de limites por modalidade de ativo financeiro;
(ii)

em virtude das alterações indicadas no item (i) acima, a alteração da denominação do
Fundo, a qual passará a ser “BNB FUNCIONÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA”;

(iii)

atualização dos dados do distribuidor constante no quadro de Serviço de Atendimento
ao Cotista, a saber: alteração do número de WhatsApp e exclusão do número de Fax;
e

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações
Gerais
no
sc_faleconosco@santandercaceis.com.br,
atendendo também pessoas com deficiência auditiva e de fala
ou ligando para 4004 4412 para capital e regiões
metropolitanas e 0800 722 4412 para demais regiões.
Atendimento: De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados
Endereço de correspondência:
R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Verde – Santo
Amaro, São Paulo – SP
CEP: 04752-005

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, envie sua
reclamação para sc_ouvidoria@santandercaceis.com.br ou
ligue para: 0800 723 5076.
De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Atende pessoas com deficiência auditiva e de fala no
sc_ouvidoria@santandercaceis.com.br
Endereço de correspondência:
R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Azul, Santo Amaro, São
Paulo – SP
CEP: 04752-005

(iv)

a consolidação do regulamento contendo as alterações acima aprovadas, o qual entrará
em vigor a partir da data de 29 de junho de 2021.

O Administrador e o gestor do Fundo ficam à disposição para quaisquer esclarecimentos
necessários.
S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.
Administrador

Serviço de Atendimento ao Cotista do Distribuidor: BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL S.A.: endereço: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, telefone: (85) 3299-3544, WhatsApp (85)
99685-2020 e-mail: fundos@bnb.gov.br.
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