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Este formulário foi desenvolvido com base na Instrução CVM 506/11, Circulares Bacen 2.025/93 e 3.461/09. Todos os campos são de preenchimento obrigatório, se aplicável. / This
form was developed based on CVM Instruction 506/11, Bacen Circulars 2025/93 and 3461/09. All fields are mandatory and must be completed, where applicable.

Tipo de Conta

Formas de Representação

Type of Account

Forms of Representation

Individual / Individual

Conjunta / Joint

Possui Representante Legal ou Procurador.

Anexo I deve ser preenchido pelo(s) outro(s) titular(es). Não se aplica para
Investidores Não Residentes. / Annex I must be completed by all other holder(s). Not
applicable to Non-Resident Investors.

Has a Legal Representative or an Attorney-in-Fact.
Anexo II deve ser preenchido pelo Representante.
Annex II must be completed by the Representative.

INFORMAÇÕES DO INVESTIDOR / INVESTOR'S INFORMATION
Nome Completo (sem abreviação)

CPF

Full Name (no abbreviation)

Data de Nascimento (dd/mm/aaaa)
Birth Date (dd/mm/yyyy)

CPF

Sexo

Gender

Naturalidade (cidade)

Nacionalidade (país)

Place of Birth (city)

Nationality (country)

Feminino/Female
Masculino/Male
Tipo do Documento de Identificação
Type of Identity Document

Órgão Emissor

Número do Documento

Issued by

Document Number

Nome da Mãe

Data de Emissão (dd/mm/aaaa)
Issued on (dd/mm/yyyy)

Nome do Pai (se não estiver na certidão de nascimento, deixe em branco)

Mother's Name

Father's Name (if not included in the Birth Certificate, leave blank)

Estado Civil

Nome do Cônjuge ou Companheiro(a) (sem abreviação) (somente se for casado ou com união estável)

País de Domicílio Fiscal (1)

Informe o respectivo Número de Identificação Fiscal - NIF ou justificativa para isenção (1) (*)

Marital Status

Name of Spouse or Companion (no abbreviation) (only if married or living a stable union)

Country of Domicile for Tax Purposes (1)

Please, enter the respective Tax Identification Number - TIN or a justification for exemption (1) (*)

NIF

Beneficiário dispensado de NIF

TIN

TIN-released Beneficiary

País não exige NIF

TIN not required in the Country

Outro País de Domicílio Fiscal (2) (obrigatório se houver) Informe o respectivo Número de Identificação Fiscal - NIF ou justificativa para isenção (2) (*)
Other Country of Domicile for Tax Purposes (2) (mandatory if any)

Please, enter the respective Tax Identification Number - TIN or a justification for exemption (2) (*)

NIF

Beneficiário dispensado de NIF

TIN

Possui outra(s) cidadania(s) além da declarada?
Other declared citizenship?

Não
No

TIN-released Beneficiary

Outro País de Cidadania (1)

País não exige NIF

TIN not required in the Country

Outro País de Cidadania (2)

Other Country of Citizenship (1)

Other Country of Citizenship (2)

Sim. Informe o(s) país(es).
Yes. Inform the country(ies).

(*) Se o país de domicílio fiscal for Brasil, deixe em branco. Caso o investidor possua domicílio fiscal em mais de 02 (dois) países, por favor, preencha o formulário de solicitação de
inclusão de domicílio fiscal. / Leave blank if the domicile for tax purposes is Brazil. Investors having tax residence in more than two (02) countries, please fill out the request form to include additional tax residences.

CONTATOS / CONTACTS
Caso o investidor seja menor de idade ou incapaz, por favor, informe os contatos do representante legal. / If the investor is a minor or incapable, please provide the contacts data of a legal representative.
Telefone Principal (incluindo DDI e DDD)
Primary Phone (including IDD and DDD)

E-mail (para envio de comunicados e convocação de assembleia)

Email (to send Official Reports and Notice of Convocation of General Meeting of Shareholders)

ENDEREÇO RESIDENCIAL / HOME ADDRESS
Número

Endereço

Number

Address

Bairro

District

CEP

Postcode

Cidade
City

Complemento
Complement

Estado
State

País

Country
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Não estou trabalhando no momento. (*)

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS / PROFESSIONAL INFORMATION

I am not currently working. (*)

Ocupação Profissional
Professional Occupation

Empresa onde Trabalha

CNPJ

Company where you work

CNPJ

(*) Neste caso, não é necessário preencher os campos Ocupação Profissional, Empresa onde Trabalha, CNPJ e Endereço Comercial. / In this case, the fields Professional Occupation,

Company where you work, CNPJ and Business Address are not required.

ENDEREÇO COMERCIAL / BUSINESS ADDRESS
Número

Endereço

Number

Address

Bairro

Complement

Cidade

CEP

District

Complemento

Estado

City

Postcode

State

País

Country

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA / MAILING ADDRESS
Deseja receber suas correspondências em qual endereço? / Where should your mail be addressed to?

Selecione pelo menos uma opção abaixo para o recebimento do informe de rendimento. Os campos de endereço só precisam ser preenchidos, se a opção marcada for "Outro
endereço informado a seguir". / Please, mark at least one option below to receive your income report. The address fields need to be completed only if the checked option is "Other address provided next".
Residencial

Comercial

Home

Outro endereço informado a seguir

Business

Other address provided next

Número

Endereço

Number

Address

CEP

Bairro

País

Complement

Cidade

Postcode

District

Complemento

Estado

City

State

Não desejo receber extrato mensal. / I do not wish to receive monthly statements.
A emissão do extrato mensal será bloqueada para todos os fundos de investimento. Caso queira bloquear o
envio apenas para um fundo específico, preencha o formulário de solicitação de bloqueio/desbloqueio de
emissão de extrato mensal. / The issue of monthly statements will be blocked for all investment funds. If you want to block the

Country

sending of a specific fund only, fill out the monthly statement issuance blocking/unblocking request form.

DADOS FINANCEIROS / FINANCIAL DATA
As informações abaixo deverão refletir a situação patrimonial de todos os titulares conjuntamente, caso existam outros titulares. / The information bellow should
reflect the equity status of all holders jointly, if there are other holders.
O valor do patrimônio deverá compreender, se houver, os bens imóveis (ex: casa, apartamento, terreno etc.), os bens móveis (ex: carro, barco, avião etc.) e as aplicações financeiras
(ex: valores em conta corrente, fundos de investimento, CDBs, previdência, poupança, ações etc.). / The value of the assets should include, if any, the real estate (eg, house, apartment, land, etc.),
movable property (eg, car, boat, airplane, etc.) and the financial investments (eg, values of current accounts, investment funds, CDBs, pension plans, savings, stocks, etc.).

Não aplicável, possui patrimônio próprio.

Caso o investidor não possua patrimônio, informe a renda e o patrimônio do:

Not applicable for own-asset investors.

In case that the Investor does not have assets, please provide income and assets data for:

Representante Legal, se o investidor for menor de idade.
Legal Representative, if investor is a minor.

Cônjuge, em razão dos bens estarem em nome deste(a).
Spouse, if assets are in his/her name.

Informe a origem dos recursos que compõem o patrimônio (selecione pelo menos uma opção)
Please, tell us what do your assets come from (select at least one option)

Partilha de Bens (divórcio)

Herança

Monthly Income

Properties Sharing (divorce)

Inheritage

Aposentadoria

Aluguel de Propriedades

Doação

Renda Mensal

Retirement

Real Estate Rentals

Outros. Especifique
Others. Specify

Donation
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DADOS FINANCEIROS (continuação) / FINANCIAL DATA (continuation)
Renda Mensal / Monthly Income

Patrimônio Total / Total Assets

Soma dos salários, pró-labore, honorários, pensão e/ou aposentadoria de todos os
titulares conjuntamente. / Sum of wages, pro-labore, fees, pension and/or retirement benefit of all

Soma da situação patrimonial de todos os titulares conjuntamente. / Sum of assets status of all
holders, jointly.

holders, jointly.

Nenhum / None

Até / Until R$ 100.000

Até / Until R$ 5.000

De / From R$ 100.001 a / up to R$ 500.000

De / From R$ 5.001 a / up to R$ 10.000

De / From R$ 500.001 a / up to R$ 1.000.000

De / From R$ 10.001 a / up to R$ 30.000

De / From R$ 1.000.001 a / up to R$ 10.000.000

De / From R$ 30.001 a / up to R$ 50.000

De / From R$ 10.000.001 a / up to R$ 30.000.000

De / From R$ 50.001 a /up to R$ 100.000

De / From R$ 30.000.001 a / up to R$ 50.000.000

Acima de / Above R$ 100.001. Especifique / Specify R$

Acima de / Above R$ 50.000.001. Especifique / Specify R$

Outros Rendimentos - Anual (R$) (bonificação, dividendos, juros, etc.)

Especifique a Origem dos Outros Rendimentos

Other Income - Annual (R$) (bonus, dividends, interests, etc.)

Specify your Source of Other Income

CONTAS BANCÁRIAS / BANK ACCOUNTS
Informe o número de contas que deseja cadastrar para a liquidação de resgates.

1

2

3

Inform the number of accounts that you wish to file for settlement of redemption orders.
Com o objetivo de evitar possíveis fraudes, esta ficha cadastral só será aceita se o número assinalado acima for igual ao número de contas informadas na tabela abaixo. O envio de
recursos para contas de terceiros não é autorizado. Os titulares de conta conjunta declaram estar cientes de que qualquer um dos titulares está autorizado a, isoladamente, fazer
movimentações, resgates e aplicações nos fundos de investimento aderidos. / In order to avoid fraud, the current Registration Form shall only be accepted in the event the above mentioned number
corresponds to the identified accounts given below. The remittance of resources to third parties’ accounts is not authorized. The joint account Titleholders declare to be aware that either one of them is authorized to
separately perform financial activities, redemptions and subscriptions.

Titular da Conta
Account Holder

Investidor (1)

Investidor (2)

Investidor (1)

Investidor (2)

Investidor (1)

Investidor (2)

Investor (1)

Investor (1)

Investor (1)

Nº e Nome do Banco
Bank Name and No.

Nº Agência (sem dígito)

Branch No. (without check digit)

Nº Conta

Account No.

Dígito

Check digit

Investor (2)

Investor (2)

Investor (2)

DECLARAÇÕES DO INVESTIDOR / INVESTOR'S STATEMENTS
O investidor é uma pessoa vinculada ao BNY Mellon e/ou ao distribuidor do fundo?

Sim / Yes

Não / No

Sim / Yes

Não / No

Sim / Yes

Não / No

Is the investor linked to BNY Mellon and/or the Fund's Distributor?
Conforme a Instrução CVM 505/11, pessoas vinculadas são, entre outros: a) Administradores, sócios ou empregados do BNY Mellon; b) Agentes
Autônomos que prestam serviço ao BNY Mellon; c) Cônjuge, companheiro(a) ou filho(a) menor de idade relacionado às pessoas citadas nos itens
acima (a ou b). / Pursuant to ICVM 505/11, linked individuals are, without limitation: a) Administrators, partners or employees of BNY Mellon/ b) Independent Agents that
provide servides to BNY Mellon; c) Spouse, partner or child related to any individual mentioned above (a or b).

O investidor é US Person?
Is the investor an US Person?
O termo United States Person ("US Person") significa uma pessoa física com cidadania norte-americana ou residente nos EUA. Os presentes termos
deverão ser interpretados em consonância com o código da Receita Federal dos Estados Unidos. Caso a resposta seja sim, enviar formulário W9 ou
Declaração FATCA modelo BNY Mellon. / The term United States Person ("US Person") refers to North-American Citizens or residents in the US. The present terms shall be
interpreted pursuant to the US Federal Tax Revenue. In case the answer is yes, please submit a W9 Form or a BNY Mellon model FATCA Declaration.

O investidor pode ser considerado uma Pessoa Politicamente Exposta?
May the investor be considered a Politically Exposed Person?
Considera-se politicamente exposta, a pessoa que desempenha ou tenha desempenhado nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções
públicas relevantes, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de
seu relacionamento próximo. Resolução 16, de 28/03/2007 (COAF), art. 1º, § 1º. / A Politically Exposed Person must perform or have performed, in the past 5 years,
jobs, employments or the Individual has to play or has occupied, in the past 5 years, relevant jobs, positions or public functions in Brazil or other countries, territories and foreign
dependencies, as well as their representatives, family members and other persons of close relationship. Resolution 16, dated 03/28/2007 (COAF), Art. 1º, § 1º.
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DECLARAÇÕES DO INVESTIDOR (continuação) / INVESTOR'S STATEMENTS (continuation)
Autoriza a transmissão de informações por procurador ou representante legal?

Sim / Yes

Não / No

Do you authorize the release of your information through an attorney or legal representative?
Caso a resposta seja sim, responder a próxima pergunta e anexar a procuração específica e/ou contrato de representação legal, comprometendose a informar por escrito ao BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. no caso de eventual revogação de mandato. Não será necessário, quando
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. for o representante legal. / If yes, please answer the next question and attach a specific Power of Attorney and/or
Legal Representation Agreement, pledging to inform, in writing, to BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. in case that the mandate has been revoked. Not required when
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. is the Legal Representative.

DISPOSIÇÕES FINAIS / FINAL PROVISIONS
As informações cadastrais são de responsabilidade única e exclusiva do
INVESTIDOR que se compromete a comunicar imediatamente ao BNY Mellon
Serviços Financeiros DTVM S.A. e/ou BNY Mellon Banco S.A. (“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 transmitidas pelo procurador
desconstituído, 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:
1. 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 do Serasa;
2. A encaminhar seus dados cadastrais aos órgãos de Proteção ao Crédito em caso
de inadimplemento de qualquer obrigação decorrente da aplicação nos fundos de
investimento administrados pelo BNY Mellon;
3. A fornecer seus dados cadastrais, qualquer dado fornecido a esta instituição,
saldos e movimentações financeiras ao Banco Central do Brasil, ao Conselho de
Controles de Atividades 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 Corporation e suas subsidiárias, e ainda, ao gestor da
carteira e ao distribuidor do fundo de investimento;
4. A gravar as ligações telefônicas, quando da transmissão de ordens de
movimentação nos fundos de investimento, assim como também o seu distribuidor
ou agente autônomo;
5. 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 relativos à conta e aos investimentos do INVESTIDOR, às fontes
pagadoras de rendimentos ou aos depositários centrais ou agentes escrituradores
de títulos 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 ainda e anui, 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 notificação ao BNY Mellon, 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 3.461/09, os
bens, direitos e/ou valores apresentados na presente ficha cadastral não são
provenientes, direta ou indiretamente, de atividades ilícitas, criminosas, ou ainda,
de acordo com a Carta-Circular Bacen 3.542/12, de atividades que aufiram indícios
de ocorrência dos crimes constantes da referida Lei, bem como não oculta ou
dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores;
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), conforme o caso, para
fins da Circular Bacen 3.461/09;

The full responsibility for data registry lies with the INVESTOR, who is committed to
immediately inform BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. and/or BNY Mellon
Banco S.A. (“BNY Mellon”), in writing, of any changes regarding data registry,
including the potential revocation of the mandate, if there is an attorney-in-fact,
subject to being the orders transmitted considered valid by the deconstituent
attorney, being responsible, among other expenses, to the payment of any charges
that may be levied on BNY MELLON, as well as of any penalties or damages which
directly or indirectly arise due to the non-disclosure of registry data changes.
The INVESTOR acknowledges being entirely aware, and authorizes BNY Mellon to:
1. Proceed with the analysis and checking of data stated in this registry form even, if
necessary, using the Central Bank’s and Serasa’s Risk Center system;
2. Pass on its registry data to the Credit Protection entities in case of noncompliance with any obligation arising from investments in funds administered by
BNY MELLON;
3. Supply its registry data, together with any other data supplied to this institution,
its balances and financial transactions to the Brazilian Central Bank, to the Financial
Activities Control Council, to the Securities Commission, to the Brazilian Federal
Revenue, to B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão to the IRS, as well as to any Brazilian and
Foreign authority , to The Bank New York Mellon Corporation and subsidiaries and
still to the manager of the portfolio and to the investment fund’s distributor;
4. Record phone calls, when transmitting transaction orders in the investment funds,
as well as those of its distributor or independent agent;
5. Advise other companies of the same BNY Mellon financial group to disclose this
registry form, its attachments , information contained therein, as well as of financial
information relating to the account and to the INVESTOR’s investments , to the
income payment sources or to the main custodians or to the bookkeeping agents of
bonds and securities underlying the account, to the Brazilian or Foreign authorities,
as demanded by the rulings in Brazil, as per international agreements signed by the
country, or still, within the terms of the rulings applicable in the jurisdiction(s).
The INVESTOR also declares and agrees, for all legal purposes, that:
1. The declarations and data supplied in this registry form and the attachments to
the registry form are true, valid, correct and complete;
2. It shall immediately update information supplied in this registry form and in all its
statements and attached documents, at all times in which they suffer changes,
through a notification to BNY MELLON, as well as when required, in the format and
deadline established by BNY MELLON;
3. It is not prevented from trading on the securities market;
4. As per terms of Act 9613/98, regulated by the Central Bank’s Circular 3461/09, the
assets, rights and/or values stated in this registry form do not originate, directly or
indirectly, from illicit or criminal activities, or still, in compliance with the Central
Bank’s Circular Letter 3542/12, from activities which are linked to crimes referred in
this Act, as well as not hiding or dissimulating the nature, origin, location, disposition,
movement or property of assets, rights or values;
5. The purpose and nature of its relationship with BNY MELLON are established
within the term(s) of adhesion and/or by the contract(s) signed, depending on the
case, taking into consideration Central Bank’s Circular 3461/09;
6. Is aware that possibly mail can be sent through traditional means, if deemed so by
applicable ruling. In these cases, mail shall be sent to the address indicated in this
instrument. In case it wishes not to receive the statements, it should mark the “I do
not wish to receive monthly statement” option where indicated, or it should fill in the
blocking/unblocking monthly statement issuance request form;

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 instrumento. Para optar pelo não recebimento do extrato, marcar a
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DISPOSIÇÕES FINAIS (continuação) / FINAL PROVISIONS (continuation)
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 particular,
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 sentido, 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 ativos, adquiridos
por conta e ordem do INVESTIDOR, bem como a executar bens e direitos dados em
garantia 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 notificação 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 transmitidas pelo
próprio INVESTIDOR, por representantes devidamente identificados na
documentação cadastral ou por procuradores constituídos com os devidos
poderes;
10. Serão consideradas válidas as ordens transmitidas por escrito, por sistemas
eletrônicos de conexões automatizadas ou outros sistemas de transmissão de voz;
11. Está ciente de que não deve entregar ou receber, por qualquer razão,
numerário, títulos ou valores mobiliários, ou quaisquer outros valores por meio de
Agente Autônomo de Investimento bem como de que eles não poderão ser
procuradores;
12. Está ciente de que o BNY Mellon poderá informar às autoridades competentes
as operações ou movimentações financeiras dos clientes, caso estas configurem
ou apresentem indícios de crimes capitulados na Lei 9.613/98, que trata da
"Lavagem de Dinheiro";

7. The mandates, powers of attorney or instructions, by public or private instrument
without a deadline given to BNY MELLON, shall only be considered as being revoked
or cancelled for all purposes as of the receipt of an indicated written communication,
being that BNY MELLON, lacking this, is exempted from any responsibility;
8. It authorizes BNY Mellon or an agent, if any, if there is outstanding debts in the
name of the INVESTOR itself, to liquidate on the stock Exchange or clearing houses
the contracts, rights and assets acquired for the account and order of the INVESTOR,
as well as to execute assets and rights provided in guarantee of the INVESTOR’s
transactions or held by BNY Mellon or any agent, by applying the proceeds of the sale
to the payment of the outstanding debts, regardless any judicial or extrajudicial
notification;
9. It is aware that BNY Mellon or the distributor will only accept purchase and sale
orders or transfer of securities transmitted by the INVESTOR itself, by
representatives duly identified in the registration documents or by attorneys-in-fact
who bears due powers;
10. Orders transmitted in writing, by electronic automated connection systems or
other voice transmission systems shall be considered valid;
11. It is aware that it must not deliver or receive, for any reason, cash, securities or
any other values through an Independent Investment Agent as well as that they may
not be attorneys-in-fact;
12. It is aware that BNY Mellon may inform the competent authorities of the
operations or financial transactions of the clients, if they constitute or present
indications of crimes capitulated in Law 9.613/98, which deals with "Money
Laundering";
13. It accepts the District Court of the Capital of the State of Rio de Janeiro to settle
whatever conflicts that may arise from this registry form.

13. Aceita a eleição do Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
para dirimir quaisquer conflitos oriundos da presente ficha cadastral.

Local (cidade)
Place (city)

Data (dd/mm/aaaa)
Date (dd/mm/yyyy)

Assinatura do Investidor ou Representante/Procurador
Signature of the Investor or Representative/Attorney-in-Fact

Para uso exclusivo do BNY Mellon: responsável pela conferência e atualização cadastral
For exclusive use of BNY Mellon: responsible for the enrollment verification and update.

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

BNY Mellon Banco S.A.

Av. Presidente Wilson, 231 / 11º andar - Centro
20030-905 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Av. Presidente Wilson, 231 / 10º andar - Centro
20030-905 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

SAC sac@bnymellon.com.br | +55 21 3219-2600 | 0800 725 3219

Ouvidoria ouvidoria@bnymellon.com.br | 0800 725 3219
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