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 1. Obje�vo 
 Essa é a polí�ca PLD/FTP da PWI Agente Autônomo de Inves�mento que estabelece procedimentos para prevenção à 
 lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em 
 massa e dispõe sobre iden�ficação e o cadastro de clientes, assim como as diligências con�nuas visando à coleta de 
 informações suplementares e à iden�ficação dos inves�dores; verificacões de background check, monitoramento, 
 além dos registros de operações e manutenção de arquivos para assegurar o cumprimento das normas aplicáveis 
 para a a�vidade de agente autônomo de inves�mentos na intermediação para distribuição de cotas de fundos de 
 inves�mento, em conformidade com a Resolução CVM Nº 50/21, Resolução CVM Nº 16/21, normas da Ancord e do 
 auto-regulador Anbima, resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e com os termos contratuais com o 
 administrador BNY Mellon. 

 2. Definições 
 A Resolução CVM Nº 50 de 31 de Agosto de 2021 dispõe sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento 
 do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, PLD/FTP, no âmbito do mercado 
 de valores mobiliários. 

 A lavagem de dinheiro é geralmente definida como o engajamento em atos para conceber, para ocultar ou dissimular 
 as verdadeiras origens de recursos criminalmente derivados, de modo a que os recursos parecem ter derivado de 
 origens legí�mas ou que cons�tuam a�vos legí�mos. Geralmente, a lavagem de dinheiro ocorre em três estágios. 
 Num primeiro estágio, os recursos entram no sistema financeiro na fase de "colocação", onde o caixa gerado pelas 
 a�vidades criminosas é conver�do em instrumentos monetários, tais como ordens de pagamento ou cheques de 
 viagem, ou depositados em contas em ins�tuições financeiras. No estágio denominado por “camadas”, os fundos são 
 transferidos ou movidos para outras contas ou outras ins�tuições financeiras para separar ainda mais o dinheiro de 
 sua origem criminosa. Na fase de "integração", os fundos são reintroduzidos na economia e usados para comprar 
 bens legí�mos ou para financiar outras a�vidades criminosas. 

 O financiamento do terrorismo consiste na reunião de recursos para a realização de a�vidades terroristas. Esses 
 recursos podem ser provenientes de doações ou ganho de diversas a�vidades lícitas ou ilícitas, como crimes em 
 geral. Embora a mo�vação se diferencie de outros métodos de lavagem de dinheiro tradicionais, os métodos reais 
 usados para financiar operações terroristas podem ser os mesmos ou similares aos métodos usados por outros 
 criminosos para lavar dinheiro. 

 Beneficiário final: pessoa natural ou pessoas naturais que, em conjunto, possuam, controlem ou influenciem 
 significa�vamente, direta ou indiretamente, um cliente em nome do qual uma transação esteja sendo conduzida ou 
 dela se beneficie; 

 OFAC: Office of Foreign Assets Control é a agência de inteligência financeira e fiscalização do Departamento do 
 Tesouro dos EUA. Administra e aplica sanções econômicas e comerciais em apoio aos obje�vos de segurança nacional 
 e polí�ca externa dos EUA. 

 Autoridade Central Estrangeira é o órgão, en�dade ou agente público de jurisdição estrangeira responsável, 
 conforme a sua legislação própria ou acordos internacionais, por centralizar a interlocução com outras jurisdições 
 sobre a adoção de medidas de cooperação em matéria de prevenção e combate, ao terrorismo, ao financiamento do 
 terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa; 
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 Agente público: é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
 designação, contratação ou qualquer outra forma de inves�dura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos 
 poderes: da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao 
 patrimônio público ou de en�dade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
 cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. 

 Pessoas Expostas Poli�camente (PEP): consideram-se pessoas expostas poli�camente os agentes públicos que 
 desempenham ou tenham desempenhado nos úl�mos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas 
 relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. 

 3. Designação e atribuições do responsável 
 A PWI-AAI designou um diretor responsável pela observação e cumprimento da polí�ca de PLD/FTP, com plena 
 responsabilidade para a aplicação da polí�ca de PLD/FTP e que deve, no limite de suas atribuições: iden�ficar, 
 analisar, compreender e mi�gar os riscos de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, inerentes às suas 
 a�vidades desempenhadas no mercado de valores mobiliários na distribuição de cotas de fundos de inves�mento, 
 adotando uma abordagem baseada em risco para garan�r que as medidas de prevenção e mi�gação sejam 
 proporcionais aos riscos iden�ficados e assegurar a conformidade com a Resolução CVM 50/21. 

 O diretor responsável pela observação e cumprimento da polí�ca de PLD/FTP tem independência, autonomia e 
 conhecimento técnico suficiente para o pleno cumprimento dos seus deveres. Os deveres incluem o monitoramento 
 do cumprimento da PWI-AII para com obrigações de PLDFT bem como assegurar que a PWI-AII mantenha todos os 
 registros necessários requeridos na polí�ca de PLDFT, e garan�r que os relatórios de a�vidades suspeitas serão 
 reportados ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), 
 ligado ao Unidade de Inteligência Financeira;/Ministério da Jus�ça, em conformidade com a Resolução COAF 40/21. 

 4. Cadastro: iden�ficação de clientes, procedimentos de background check, relatório de 
 visitas e arquivamento de informações 

 a)  Iden�ficação de clientes 

 A PWI somente distribui cotas de fundos para inves�dores cuidadosamente selecionados. Adotamos procedimentos 
 para iden�ficação de cada inves�dor em sua linha de negócios confirmando que a pessoa assim como a origem de 
 seus recursos são legí�mos. A PWI-AAI  irá dedicar especial atenção às propostas de início de relacionamento. 
 Previamente à aprovação, as informações dos clientes são confrontadas por meio de bases de dados públicas ou 
 privadas de reconhecida confiabilidade com o obje�vo de confirmar a veracidade das informações e reputação dos 
 novos clientes. A PWI-AAI irá conduzir diligências devidas para iden�ficação do beneficiário final. Ao verificar as 
 informações, a PWI-AAI irá considerar se as informações de iden�ficação recebidas permitem determinar uma crença 
 razoável de que se sabe a verdadeira iden�dade do cliente e se a informação é lógica ou contém inconsistências. 
 Inves�dores devem fornecer as informações cadastrais solicitadas mediante o preenchimento e a assinatura da ficha 
 cadastral, bem como entregar cópias dos documentos comprobatórios per�nentes. Inves�dores precisam aderir 
 formalmente às regras do fundo de inves�mento objeto de seu interesse, através da assinatura do Termo de Adesão. 
 Inves�dores precisam enviar ques�onário de Suitability devidamente preenchido e assinado, bem como termo de 
 ciência de desenquadramento, quando for o caso, em atendimento à metodologia de suitability do BNY Mellon. 
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 Os documentos adequados para a verificação da iden�dade de inves�dores pessoas �sicas incluem iden�ficação 
 oficial válida emi�da por órgão ou governo competente; informando nacionalidade ou residência, com fotografia, tais 
 como uma carteira de iden�ficação civil, de motorista ou passaporte. Na ficha os inves�dores precisam apresentar: 
 Nome; Data de nascimento; Endereço; Número de iden�ficação, que pode ser CPF, CNPJ ou passaporte e país de 
 emissão; Origem dos recursos, qual cargo ocupou, em qual empresa e por qual período; Declarar se é ou não uma 
 PEP Pessoa exposta poli�camente; Email; Ocupação Profissional; Informações atualizadas sobre rendimentos e 
 situação patrimonial. Para pessoas jurídicas são necessários documentos que comprovem sua existência, tais como 
 atos cons�tu�vos até os beneficiários finais, CNPJ e alvará de funcionamento. Quando a PWI-AAI não puder formar 
 uma convicção razoável de que conhece a verdadeira iden�dade de um cliente, agirá da seguinte forma: não abrirá 
 uma conta; imporá condições em que o cliente pode realizar suas transações bancárias enquanto tenta verificar a 
 iden�dade do cliente; fechará a conta após as tenta�vas de verificar a iden�dade do cliente falharem; e irá 
 determinar se é necessário reportar às autoridades competentes. 

 b) Procedimentos de background check 

 A PWI verifica a existência na imprensa de no�cias nega�vas e adota um procedimento específico de procura do 
 nome junto com palavras chaves sensíveis. A PWI compara as informações de iden�ficação dos clientes com listas de 
 suspeitos de lavagem de dinheiro e procurados por terrorismo e outros crimes expedidas pelo governo: OFAC. A PWI 
 adota procedimento para verificação da lista denominada Specially Designated Na�onals SDN List, publicada pelo 
 Office of Foreign Assets Control do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, com o obje�vo de 
 verificar se os seus potenciais clientes e clientes efe�vos encontram-se listados na SDN List. 
 h�ps://sanc�onssearch.ofac.treas.gov/  Caso os potenciais clientes sejam mencionados na referida SDN List a PWI 
 obriga-se a não os aprovar em seus processos internos, garan�ndo, portanto, que os mesmos não se tornem clientes. 
 Em relação aos clientes efe�vos, a PWI se responsabiliza a fazer as checagens devidas durante todo o relacionamento 
 e, caso verifique que tais clientes passaram a fazer parte da SDN List, se compromete a adotar todas as medidas 
 necessárias em relação aos referidos clientes de acordo com as regras e requerimentos do OFAC. A PWI verifica o CPF 
 do inves�dores através de consulta à Receita Federal no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e para empresas 
 consulta o CNPJ no cadastro de pessoas jurídicas e verifica o status "a�vo" dos CPFs e CNPJs relacionados aos 
 inves�dores. A PWI verifica os beneficiários finais no Quadro de Sócios das empresas e os percentuais de 
 par�cipação do inves�dor, além do valor registrado de Capital Social das empresas em que os inves�dores detêm 
 par�cipação societária. A PWI verifica o nome do inves�dor(a) no site JUSBrasil para consulta de processos nos 
 Tribunais e Diários Oficiais com cobertura das fontes do Judiciário, Tribunais Superiores Federais e Estaduais. 

 Os casos de clientes que possuem caracterís�cas sensíveis, tal como pessoas poli�camente expostas (“PEP”), ou 
 pessoas classificadas como alto risco são subme�dos à análise do departamento de Compliance do BNY Mellon, que 
 analisará o cliente e submeterá ao fluxo de aprovação necessário conforme o caso. 

 c) Relatório de visitas 

 Adotando as melhores prá�cas do mercado e em cumprimento às normas do regulador CVM, em especial à 
 Resolução CVM 50, a PWI adota através de sua polí�ca de Conheça Seu Cliente um procedimento de relatório de 
 visitas para a verificação da legi�midade e validação dos dados apresentados na ficha cadastral. A PWI verifica a 
 adequação dos fundos ao perfil do cliente e sua capacidade financeira para validação entre o patrimônio declarado e 
 os valores somados dos inves�mentos. A PWI verifica de maneira detalhada a origem dos recursos provenientes da 
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 a�vidade profissional dos inves�dores, registrando os períodos de trabalho e os cargos ocupados. A PWI verifica a 
 adesão formal às regras do fundo de inves�mento através da assinatura do Termo de Adesão, data de validade do 
 ques�onário de Suitability bem como termo de ciência de desenquadramento quando necessário. 

 d) Arquivamento de informações 

 A PWI-AAI irá registrar e documentar todas as informações de iden�ficação fornecidas pelos clientes, os métodos 
 u�lizados e os resultados das verificações, bem como a resolução de eventuais divergências iden�ficadas nos 
 processos de verificação. A PWI-AAI manterá registros contendo uma descrição de qualquer documento que se 
 basear para verificar a iden�dade de um cliente, observando o �po de documento, número de iden�ficação con�das 
 no documento, o local de emissão e, se houver, a data de emissão e data de validade. Manutenção dos registros: a 
 pessoa designada pela observação e aplicação da polí�ca de PLDFT será responsável por garan�r que os registros de 
 PLDFT sejam man�dos de forma adequada e sejam arquivados conforme necessário. A PWI Agente Autônomo de 
 Inves�mentos e o banco BNY Mellon manterão todos os documentos e registros rela�vos ao cadastro de inves�dores 
 pelo prazo e nos termos estabelecidos na regulamentação. Os inves�dores deverão, ainda, informar imediatamente à 
 PWI Agente Autônomo de Inves�mentos e ao BNY Mellon quaisquer alterações que vierem a ocorrer em seus dados 
 cadastrais. A PWI e o BNY Mellon não acatam ordens de movimentação de contas de clientes que estejam com os 
 cadastros desatualizados, exceto nas hipóteses de pedidos de encerramento de conta ou de alienação ou resgate de 
 a�vos. 

 5. Perfil de Inves�dor 
 Conforme dever de verificação da adequação dos fundos ao perfil do cliente, no processo de cadastramento inicial e 
 periodicamente a cada 24 meses nas renovações cadastrais, são efetuadas a avaliação e a iden�ficação do perfil 
 financeiro do cliente, sua experiência em matéria de inves�mentos e dos obje�vos visados. O obje�vo do 
 ques�onário é auxiliar na definição da estratégia mais adequada para as aplicações dos clientes através da 
 classificação da tolerância ao risco e metas de inves�mento e através do preenchimento do ques�onário de 
 suitability o cliente fornecerá informações que possibilitam verificar a adequação dos inves�mentos ao perfil de risco 
 a ele atribuído ao inves�r em produtos distribuídos pela PWI- AAI. Como parte do patrimônio, cada fundo representa 
 uma estratégia específica de inves�mento. Cada estratégia é determinada por fatores subje�vos: familiaridade com 
 aplicações financeiras e metas de retorno do por�ólio, obje�vos, período da aplicação e o volume do por�ólio e sua 
 representa�vidade comparada ao patrimônio total. Abrangência: Aplica-se a todos os clientes pessoas �sicas e 
 jurídicas, independente da capacidade de inves�mento, e para suas aplicações em todos os produtos distribuídos. A 
 Polí�ca de Suitability é adotada para o cliente Titular do inves�mento, não havendo qualquer �po de análise de 
 adequação ao perfil de inves�mentos do co-Titular. 

 A avaliação de risco abrange as seguintes questões: o período em que o cliente deseja manter o inves�mento; as 
 preferências declaradas do cliente quanto à assunção de riscos; e as finalidades do inves�mento; a situação 
 financeira do cliente para fins de compa�bilidade do produto, levando em conta as receitas regulares declaradas pelo 
 cliente; os a�vos que compõem o patrimônio do cliente; e a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente. O 
 conhecimento do cliente para compreender os riscos relacionados ao produto, levando em conta os �pos de 
 produtos com os quais o cliente tem familiaridade; a natureza, o volume e a frequência das operações já realizadas 
 pelo cliente no mercado de valores mobiliários e o período em que tais operações foram realizadas; e a formação 
 acadêmica e a experiência profissional do cliente. Com relação ao cliente pessoa jurídica, a questão referente ao 
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 conhecimento do cliente quanto aos riscos relacionados ao produto será aplicada à pessoa que toma a decisão de 
 inves�mento pelo cliente. 

 Metodologia de Cálculo de Pontuação no Ques�onário de Suitability: Define-se um perfil para o cliente através do 
 Sistema de Pontuação aqui descrito, que é baseado nas respostas ob�das no Ques�onário. Define-se um perfil para o 
 cliente através da metodologia de pontuação em anexo, que é baseado nas respostas ob�das no Ques�onário, sendo 
 estes alocados em 4 níveis de risco: Conservador: de 8 a 12 pontos; Moderado: de 13 até 19 pontos nas demais 
 perguntas; Arrojado: de 20 até 28 pontos nas demais perguntas. Agressivo: de 29 até 37 pontos nas demais 
 perguntas. Os fundos também são classificados de acordo com seu nível de risco. Para definição da classificação de 
 risco de um fundo para fins de suitability, a área de risco analisa os limites definidos no regulamento, público-alvo e 
 categoria ANBIMA. São consideradas também variáveis como a liberdade do fundo para operar em cada mercado e 
 sua atuação em deriva�vos. Fundos com mandatos mais abrangentes e permissão para inves�r em mercados mais 
 arriscados como bolsa são ranqueados como de maior risco, assim como aqueles que podem u�lizar alavancagem. 
 Avalia-se parâmetros como VAR, stress, perda máxima e liquidez das carteiras para chegar à pontuação do fundo. 
 Adicionalmente, quando aplicável, também são considerados os riscos associados ao produto e seus a�vos 
 subjacentes e os prazos de carência. A revisão da classificação dos produtos é feita em prazos não superiores a 24 
 (vinte e quatro) meses. Compara-se o perfil do cliente com os inves�mentos pretendidos. Caso os inves�mentos 
 pretendidos estejam em desacordo com o perfil definido o cliente é alertado e caso o cliente decida prosseguir com o 
 inves�mento que o desenquadra, o mesmo deverá assinar um termo ra�ficando sua ciência, consciência e intenção 
 de possuir um inves�mento mais agressivo do que indicado como adequado para o seu perfil. A PWI controla cada 
 inves�mento dos clientes comparando com o seu perfil e caso iden�fique incompa�bilidade informará o cliente para 
 adequação. Uma vez concluída a fase da coleta das informações cadastrais, a PWI inicia a condução con�nua de 
 diligências, que vigorará ao longo de todo o relacionamento comercial com o cliente, visando reforçar a verificação 
 da veracidade das informações coletadas; coletar informações suplementares, quando for o caso; assim como 
 mantê-las atualizadas. 

 6. Abordagem baseada em risco 
 Os procedimentos de PLD/FTP da PWI Agente Autônomo de Inves�mento adotam uma abordagem baseada em risco 
 para garan�r que as medidas de prevenção e mi�gação sejam proporcionais aos riscos iden�ficados e assegurar o 
 cumprimento das diretrizes regulatórias e autorregulatórias aplicáveis. Desta forma, a PWI AAI , nos limites das suas 
 atribuições, classifica os inves�dores em baixo, médio e alto risco de LDFT, levando em consideração o �po de 
 inves�dor, sua a�vidade, a sua localização geográfica, os produtos, serviços, operações pretendidas, bem como 
 outros parâmetros de risco adotados no relacionamento com os os inves�dores. 

 São considerados parâmetros de Médio e Alto Risco "bandeiras vermelhas" como por exemplo fornecimento de 
 documentos de iden�ficação incomuns ou suspeitos, que não podem ser imediatamente verificadas; relutância em 
 fornecer informações completas sobre a natureza e a finalidade de seu negócio; recusa em iden�ficar uma fonte 
 legí�ma para os recursos, ou fornece informação falsa, enganosa ou substancialmente incorreta; histórico é duvidoso 
 ou difere das expecta�vas baseadas nas a�vidades negociais informadas; cliente sem razão aparente para se u�lizar 
 dos serviços da empresa; Conduta nega�va em relação a relatórios e manutenção de registros; Relutância em 
 fornecer as informações necessárias; Tenta�va de persuadir funcionário da PWI-AAI a não apresentar relatórios 
 exigidos ou a não manter registros necessários; Preocupação incomum com a conformidade da empresa com 
 requisitos de informação do governo e as polí�cas da empresa; Determinadas a�vidades inexplicáveis, repe��vas, 
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 não usuais ou que demonstrem padrões incomuns ou sem finalidade de negócio aparente como aplicações em 
 inves�mentos a longo prazo seguido em breve por um pedido resgate. 

 PEP  : são considerados inves�dores de Alto Risco todas  as  pessoas expostas poli�camente  , bem como seus 
 familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que par�cipem. As PEP devem ser objeto de tratamento 
 específico dentro da polí�ca de PLDFT e do processo periódico da avaliação interna de risco considerando as suas 
 respec�vas peculiaridades. 

 Nas situações de Médio e Alto Risco de LDFT envolvendo clientes a�vos a PWI vai envidar esforços adicionais para 
 iden�ficar a origem dos recursos envolvidos nas referidas operações e acompanhar de maneira mais rigorosa a 
 evolução do seu relacionamento com estes inves�dores. 

 7. Controles do total de inves�mentos X situação financeira patrimonial declarada 
 A PWI-AAI irá monitorar o total de inves�mentos x situação financeira declarada do cliente para fins de 
 compa�bilidade da capacidade do inves�dor levando em conta o patrimônio e as receitas regulares declaradas pelo 
 cliente, a a�vidade de conta com volume, padrão e �pos de boletas de aplicação (AP), resgate parcial (RP) ou resgate 
 total (RT). A PWI irá monitorar os relacionamentos tanto de forma quan�ta�va com base nas informações e dados 
 ob�dos, como de forma qualita�va com base indícios e bandeiras vermelhas que sinalizam possível lavagem de 
 dinheiro ou de financiamento do terrorismo. 

 Na ficha cadastral coletamos informações atualizadas periodicamente sobre renda mensal e situação patrimonial, 
 sobre a origem dos recursos, qual cargo ocupou, em qual empresa e por qual período. No ques�onário de suitability 
 coletamos informações sobre a situação econômico-financeira com os obje�vos de inves�mento do cliente, levando 
 em conta o período em que o cliente deseja manter o inves�mento; as preferências declaradas do cliente quanto à 
 assunção de riscos; e as finalidades do inves�mento; os a�vos que compõem o patrimônio do cliente e a necessidade 
 futura de recursos declarada pelo cliente e as informações sobre a origem dos recursos que compõem o patrimônio 
 como renda mensal, aposentadoria, par�lha de bens, aluguel de propriedades, herança ou doações. A PWI irá 
 verificar o conhecimento do cliente para compreender os riscos relacionados ao produto, levando em conta os �pos 
 de produtos com os quais o cliente tem familiaridade, a natureza, o volume e a frequência das operações já 
 realizadas pelo cliente no mercado de valores mobiliários, o período em que tais operações foram realizadas e a 
 formação acadêmica e a experiência profissional do cliente. Controles: Total Bruto de aplicações em fundos Vs 
 Patrimônio Declarado. A�vidades: registro com monitoramento mensal. A metodologia aplicada para escolha e 
 realização de exames leva em consideração parâmetros do valor somado dos inves�mentos, parametrizado com a 
 renda mensal e o patrimônio total. Se deficiências forem encontradas como por exemplo o valor total dos 
 inves�mentos ultrapassar o valor patrimonial a anormalidade precisa ser verificada, com atualização cadastral 
 quando per�nente. O monitoramento abrangente é aplicado sobre todas as contas. 

 8. Reporte de a�vidades suspeitas 
 A PWI-AAI deve, no limite de suas atribuições, monitorar con�nuamente todas as operações e situações bem como 
 observar a�picidades que podem configurar indícios de LD/FTP: situações em que não seja possível manter 
 atualizadas as informações cadastrais de seus clientes; situações em que não seja possível iden�ficar o beneficiário 
 final; situações em que as diligências não possam ser concluídas; no caso de clientes com operações cujos valores se 
 afigurem incompa�veis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de 
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 qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respec�vas; e no caso de 
 incompa�bilidade da a�vidade econômica, do objeto social ou do faturamento informados com o padrão operacional 
 apresentado por clientes com o mesmo perfil; 

 A PWI-AAI deve, mediante análise fundamentada, comunicar ao administrador BNY Mellon para providências junto 
 ao COAF todas as situações e operações detectadas, ou propostas de operações que possam cons�tuir-se em sérios 
 indícios de LD/FTP. As comunicações devem conter a data do início de relacionamento do comunicante com a pessoa 
 autora ou envolvida na operação ou situação; a explicação fundamentada dos sinais de alerta iden�ficados, a 
 descrição e o detalhamento das caracterís�cas das operações realizadas. A apresentação das informações ob�das 
 por meio das diligências que qualifiquem os envolvidos, inclusive informando tratar-se, ou não, de pessoas expostas 
 poli�camente, e que detalhem o comportamento da pessoa comunicada; e a conclusão da análise, incluindo o relato 
 fundamentado que caracterize os sinais de alerta iden�ficados como uma situação suspeita a ser comunicada para o 
 COAF. A comunicação deve ser efetuada no prazo de vinte e quatro horas a contar da conclusão da análise que 
 caracterizou a a�picidade da operação, respec�va proposta, ou mesmo da situação a�pica detectada, como uma 
 suspeição a ser comunicada para o COAF. As comunicações de boa-fé não acarretam, nos termos da lei, 
 responsabilidade civil ou administra�va. 

 9. Programas de treinamento 
 A PWI-AAI, através de sua integração com os programas de Educação Con�nuada da Ancord e da Planejar, atende aos 
 requisitos de formação con�nua dos funcionários, sob a liderança da pessoa designada para a observação e 
 cumprimento da polí�ca de PLD/FTP da PWI Agente Autônomo de Inves�mento. 

 10. Informações para os inves�dores 
 Na ficha cadastral pessoa �sica o inves�dor adere ao seguinte texto:  "As informações cadastrais são  de 
 responsabilidade única e exclusiva do INVESTIDOR que se compromete comunicar imediatamente a PWI Agente 
 Autônomo e ao BNY Mellon, por escrito, qualquer alteração que venha a ocorrer em seus dados cadastrais,inclusive 
 eventual revogação de mandato, caso exista procurador, sob pena de serem consideradas válidas as ordens 
 transmi�das pelo procurador descons�tuído, responsabilizando-se, entre outras despesas, pelo pagamento de 
 eventuais encargos que venham a ser cobrados do BNY Mellon, bem como por toda e qualquer penalidade ou dano 
 decorrente, direta ou indiretamente, em função de alterações cadastrais não informadas. O INVESTIDOR confirma sua 
 integral ciência e autorização ao BNY Mellon e a PWI Agente Autônomo de Inves�mentos. A proceder com a análise e 
 conferência dos dados cadastrais constantes desta ficha cadastral, inclusive através do sistema da Central de Risco do 
 Banco Central e Serasa; A encaminhar seus dados cadastrais aos órgãos de Proteção ao Crédito em caso de 
 inadimplemento de qualquer obrigação decorrente da aplicação nos fundos de inves�mento administrados pelo BNY 
 Mellon; A fornecer seus dados cadastrais, qualquer dado fornecido a esta ins�tuição, saldos e movimentações 
 financeiras ao Banco Central do Brasil, ao Conselho de Controles de A�vidades Financeiras, à Comissão de Valores 
 Mobiliários, à Receita Federal do Brasil, à B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão , à Receita Federal dos Estados Unidos da 
 América (“IRS”), bem como qualquer autoridade brasileira e estrangeira, ao The Bank New York Mellon Corpora�on e 
 suas subsidiárias, e ainda, ao gestor da carteira e ao distribuidor do fundo de inves�mento; A gravar as ligações 
 telefônicas, quando da transmissão de ordens de movimentação nos fundos de inves�mento, assim como também o 
 seu distribuidor PWI Agente Autônomo de Inves�mentos; E outras empresas do mesmo grupo econômico do BNY 
 Mellon a fornecerem esta ficha cadastral, seus anexos, as informações deles constantes, bem como os dados 
 financeiros rela�vos à conta e aos inves�mentos do INVESTIDOR, às fontes pagadoras de rendimentos ou aos 
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 depositários centrais ou agentes escrituradores de �tulos ou valores mobiliários inerentes à conta, às autoridades 
 brasileiras ou estrangeiras conforme exigido nos termos da legislação aplicável no Brasil, dos acordos internacionais 
 firmados pelo Brasil, ou ainda nos termos da legislação aplicável na(s) jurisdição (jurisdições).O INVESTIDOR declara 
 para todas as finalidades legais, que:1. As declarações e os dados fornecidos nesta ficha cadastral e os anexos, são 
 verdadeiros, válidos, corretos e completos;2. Atualizará imediatamente as informações fornecidas nesta ficha 
 cadastral e em todas as suas declarações e documentos anexos sempre que sofrerem alteração,mediante no�ficação 
 ao BNY Mellon e a PWI Agente Autônomo de Inves�mentos, bem como, sempre que requerido, na forma e no prazo 
 informado pelo BNY Mellon;3. Não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários;4. Nos termos da Lei 
 9.613/98, regulamentada pela Circular Bacen 3.978/20 e pela Instrução Norma�va da CVM 617/19, os bens, direitos, 
 e/ou valores apresentados na presente ficha cadastral não são provenientes, direta ou indiretamente, de a�vidades 
 ilícitas e/ou criminosas;5. O propósito e a natureza de sua relação com o BNY Mellon estão estabelecidos no(s) 
 termo(s) de adesão e/ou no(s) contrato(s) firmado(s);6. Está ciente que eventualmente poderão ser enviadas 
 correspondências através do correio tradicional, caso seja exigido por regulamentação aplicável. Nesses casos, as 
 correspondências serão enviadas para o endereço de correspondência indicado neste cadastro.  Para optar pelo não 
 recebimento do extrato, marcar a opção “Não desejo receber extrato mensal” no local citado, ou preencher a ficha de 
 solicitação de bloqueio/desbloqueio de emissão de extrato mensal;7. Os mandatos, procurações ou instruções, por 
 instrumento público ou par�cular, sem prazo de validade, entregues ao BNY Mellon, somente serão considerados 
 como revogados ou cancelados para todos os fins a contar do recebimento de comunicação escrita naquele sen�do, 
 ficando o BNY Mellon, na falta da mesma, isento de quaisquer responsabilidades;8. Autoriza o BNY Mellon ou 
 intermediário eventualmente contratado, caso existam débitos pendentes em nome do próprio INVESTIDOR, a 
 liquidar, em bolsa ou em câmaras de compensação e liquidação, os contratos, direitos e a�vos, adquiridos por conta e 
 ordem do INVESTIDOR, bem como a executar bens e direitos dados em garan�a das operações do INVESTIDOR ou que 
 estejam em poder do BNY Mellon ou do intermediário, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos 
 pendentes, independentemente de no�ficação judicial ou extrajudicial;9. Tem conhecimento que o BNY Mellon ou o 
 distribuidor somente acatará ordens de compra e venda ou de transferência de valores mobiliários transmi�das pelo 
 próprio INVESTIDOR, por representantes devidamente iden�ficados na documentação cadastral ou por procuradores 
 cons�tuídos com os devidos poderes;10. Serão consideradas válidas as ordens transmi�das por escrito, por sistemas 
 eletrônicos de conexões automa�zadas ou outros sistemas de transmissão de voz;11. Está ciente de que não deve 
 entregar ou receber, por qualquer razão, numerário, �tulos ou valores mobiliários, ou quaisquer outros valores por 
 meio de Agente Autônomo de Inves�mento bem como de que eles não poderão ser procuradores;12. Aceita a eleição 
 do Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer conflitos oriundos da presente 
 ficha cadastral." 
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