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São Paulo, 17 de novembro de 2021. 

Ref.: Comunicado aos Cotistas – Suspensão para novas aplicações. 

GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ/ME nº 08.893.082/0001-52)  

 

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 novas aplicações no Fundo estarão suspensas, por prazo indeterminado, a partir 
do fechamento do dia 15 de dezembro de 2021.  

 

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do correio eletrônico 
alfanet@alfanet.com.br ou mediante contato com o seu executivo de relacionamento. 
 

 

Cordialmente, 

 

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 

 



 
  

   
 Caro(a) Investidor(a), 

Conforme Fato Relevante disponibilizado no site da CVM em 05/11, informamos que 
novas aplicações nos fundos elencados abaixo estarão suspensas por prazo 
indeterminado, a partir do fechamento do mercado do dia 15 de dezembro de 2021. 

 

- Gávea Macro II FIC FIM (09.289.134/0001-49) 
- Gávea Macro FIC FIM (08.893.082/0001-52) 
- Gávea Macro Dólar FIC de FIM (18.391.171/0001-54) 
- Gávea Macro Plus II FIC FIM (30.556.738/0001-09) 
 

A suspensão aplica-se indistintamente a novos investidores e cotistas atuais. 

 
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 |  
Rua Jerônimo da Veiga, 384 – 12º andar, Itaim Bibi, São Paulo, 
CEP: 04536-001 
 

 


