São Paulo/SP, 02 de agosto de 2022.

Ref.: Comunicado aos Cotistas – Reabertura para Captação.
GAVEA MACRO DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ/ME nº 18.391.171/0001-54).
Prezado(s) Sr.(s). Cotista(s),
O Banco Alfa de Investimento, na qualidade de instituição financeira distribuidora de
cotas do Fundo de Investimento em referência, vem por meio desta, informar aos seus
cotistas que o fundo foi reaberto para novas aplicações desde a abertura do dia 01 de agosto
de 2022.
Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do correio eletrônico
alfaline2@bancoalfa.com.br ou mediante contato com o seu executivo de relacionamento.

Cordialmente,
B A N C O A LF A

DE

I N V E S T I ME N TO S.A.

SAC: 0800 772 3343 – e-mail: sacbancoalfa@alfanet.com.br / Ouvidoria: 0800 722 0140 - e-mail: ouvidoria@alfanet.com.br.
Exclusivo para deficientes auditivos e de fala: SAC: 0800 770 5244 / Ouvidoria: 0800 770 5140.

Caro(a) Investidor(a),
Conforme Fato Relevante disponibilizado no site da CVM em 27/07, informamos que os fundos abaixo serão
reabertos para captação, por prazo indeterminado, a partir da abertura do mercado no dia 01 de agosto de
2022. A abertura aplica-se indistintamente a novos investidores e cotistas atuais.
- Gávea Macro FIC FIM (08.893.082/0001-52)
- Gávea Macro II FIC FIM (09.289.134/0001-49)
- Gávea Macro Dólar FIC FIM (18.391.171/0001-54)
O fundo Gávea Macro Plus II FIC FIM está aberto desde o dia 25/07/2022.
Todos os fundos listados acima seguem a mesma estratégia macro, mas os veículos oferecem alternativas para
diferentes perfis de investidores.
O Gávea Macro FIC FIM é destinado ao público geral, o Gávea Macro II FIC FIM é destinado a investidores
qualificados, e o Gávea Macro Plus II é destinado a investidores qualificados e oferece, em geral, maior grau de
risco que os dois fundos anteriormente citados. Todos estes veículos têm o CDI como benchmark. Por fim, o
Gávea Macro Dólar FIC FIM é destinado a investidores qualificados e seu benchmark é a variação da taxa de
câmbio do Dólar Americano versus o Real acrescido da taxa de juros básica dos EUA (Fed Funds Efetiva).
Estamos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.
Atenciosamente,
Gávea Investimentos
21 3526-9100 | 11 3526-9901
relacionamento@gaveainvest.com.br

As informações contidas neste material referem-se às várias empresas componentes do
Grupo Gávea e/ou seus respectivos produtos. O Grupo Gávea não se responsabiliza por
erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas. As informações
divulgadas neste material têm caráter meramente informativo, não se constituindo em
oferta de venda de cotas dos fundos geridos por empresas do Grupo Gávea ou de qualquer
outro ativo mencionado. Para confirmar as informações, favor entrar em contato com o
Grupo Gávea. As informações constantes neste material estão em consonância com os
regulamentos dos fundos de investimento, porém não os substituem.
A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS (SE HOUVER) E O REGULAMENTO
ANTES DE INVESTIR. ESSES DOCUMENTOS PODEM SER OBTIDOS NA SEÇÃO DE
INFORMAÇÕES AOS COTISTAS DO SITE DO ADMINISTRADOR DOS FUNDOS
(www.bradescobemdtvm.com.br).
Ouvidoria: 0800 60 42832 ou 0800 60 GAVEA | ouvidoria@gaveainvest.com.br |
www.gaveainvest.com.br |
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