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 MISSÃO E VALORES 

 A  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  é  uma  empresa  que  busca  propagar  seus  valores  de 
 forma  interna  e  externa,  o  que  reflete  no  relacionamento  com  cada  um  de  seus 
 clientes.  Desta  forma,  a  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  vem  ao  longo  dos  anos 
 desenvolvendo  e  aprimorando  uma  política  interna  de  relacionamento,  com 
 fundamento  em  princípios  éticos  e  morais  bem  como  preceitos  baseados  na 
 realidade dos dados e informações, confidencialidade,  compromisso e parceria. 

 Com  todos  esses  preceitos  aplicados,  a  principal  missão  da  VITÓRIA 
 INVESTIMENTOS  é  ser  uma  empresa  completa.  Com  o  foco  de  se  destacar, 
 prestando  serviços  diferenciados  e  propositivos  no  mercado  financeiro  como  um 
 todo.  São  conceitos  de  experiência  de  inovação  caminhando  lado  a  lado  em 
 busca  de  melhores  resultados  para  seus  investimentos.  E  nossa  visão  é  ser  o 
 maior  e  melhor  grupo  financeiro  de  Minas  Gerais,  com  intuito  de  mudar  a  cultura 
 de investimento no país. 

 OBJETIVOS 

 Este  Regimento  Interno  tem  por  objetivo  definir  as  diretrizes  observadas  pela 
 VITÓRIA  INVESTIMENTOS  nos  processos  de  controles  internos,  bem  como 
 identificar e evitar possíveis inconformidades em  relação às diretrizes da empresa. 

 O  Regimento  Interno  é  aplicável  a  todos  os  colaboradores,  independentemente 
 do  nível  hierárquico,  da  função  e  do  cargo  exercido,  e  baseia-se  nos 
 requerimentos  de  instituições  reguladoras,  tais  como  o  Conselho  Monetário 
 Nacional  e  o  Banco  Central  do  Brasil,  de  instituições  reguladoras  e  fiscalizadoras 
 como a Comissão de Valores Mobiliários e de instituições  autorreguladoras. 
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 1. APLICAÇÃO 

 Este  Regimento  deve  ser  aplicado,  implementado  e  supervisionado  pela  Área  de 
 Compliance  e  seu  cumprimento  é  de  responsabilidade  dos  colaboradores  que 
 devem: 

 I.  manter-se  atualizados  quanto  às  normas  legais,  regulamentares  e  demais 
 instruções  relevantes  para  o  desempenho  de  suas  atividades,  procurando 
 sempre se manter atualizado; 

 II.  garantir o sigilo e confidencialidade das informações; 

 III.  observar  sempre  a  existência  de  situações  que  figurem  ou  que  podem 
 configurar  um  conflito  de  interesse,  real  ou  potencial  e  com  isso  venha  a 
 comprometer  de  alguma  forma  a  capacidade  de  se  manter  inerte  e  tomar 
 decisões imparciais em relação à VITÓRIA INVESTIMENTOS; 

 IV.  serem  cuidadosos  ao  fazerem  comentários  sobre  negócios,  seja  no 
 ambiente de trabalho ou em locais públicos ou privados; 

 V.  zelar  pela  imagem  da  empresa,  dentro  e  fora  do  ambiente  de  trabalho, 
 sabendo  que  não  são  toleradas  atitudes  prejudiciais  à  empresa  e  aos 
 colaboradores, tais como: 

 A.  o consumo excessivo de álcool; 
 B.  a prática de jogos de azar; 
 C.  o uso de drogas; 
 D.  quaisquer  posturas  ou  comentários  discriminatórios  por  cor,  sexo, 

 religião ou natureza das pessoas; 
 E.  ou  quaisquer  outras  práticas  incompatíveis  com  a  posição  da  pessoa 

 vinculada na estrutura da empresa. 

 Dessa  forma,  a  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  busca  assegurar  que  suas  atividades  e 
 prestação  de  serviços  serão  geridas  com  segurança,  segundo  a  legislação  em 
 vigor e as diretrizes estabelecidas. 

 Para  este  Regimento  considera-se  colaborador:  estagiários,  trainees,  empregados, 
 diretores e prestadores de serviços terceirizados. 
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 2. ÁREAS DA VITÓRIA INVESTIMENTOS 

 A VITÓRIA INVESTIMENTOS é formada pelas seguintes  áreas: 

 I.  Administração:  área  responsável  pela  gestão  e  planejamento  estratégico 
 da  empresa,  pelos  recursos  humanos  e  desenvolvimento  de  ações  e 
 processos.  A  área  abrange  também  o  setor  de  tecnologia,  observando  a 
 construção  e  o  estabelecimento  de  estrutura  compatível  com  a  atuação  da 
 empresa,  buscando  a  cada  dia  garantir  o  desenvolvimento  de  meios  de 
 segurança  necessários  à  atuação  da  empresa  no  mercado.  Esta  área  é 
 composta  por  colaboradores  administrativos  e  gerenciada  pelo  gestor 
 administrativo Wagner Jorge Martins. 

 II.  Compliance:  a  área  de  Compliance  estabelece  e  cuida  da  aderência  às 
 normas  e  procedimentos  definidos  pela  empresa,  compreendendo  todos 
 os  esforços  e  ações  da  empresa  para  assegurar  que  os  seus  sócios  e 
 colaboradores  não  violem  as  regras,  regulações  ou  normas  aplicáveis,  bem 
 como a segregação das atividades desenvolvidas pela  empresa. 

 III.  Gestão  de  Riscos:  área  de  controle  das  atividades  e  procedimentos  ligados 
 à  gestão  de  riscos  e  aos  mecanismos  de  prevenção  aos  riscos  operacionais 
 e  aos  riscos  de  produtos  aos  quais  os  fundos  e  carteiras  estão  expostos. 
 Gerência de Sandro Augusto Silva Fernandes. 

 IV.  Consultoria  e  Intermediação:  A  área  de  consultoria  financeira  presta  o 
 serviço  de  orientação  com  foco  específico  em  ajudar  o  cliente  a  organizar 
 seu  capital  financeiro  e  alcançar  resultados  mais  eficientes  por  meio  do 
 planejamento.  A  área  também  desenvolve  o  serviço  de  orientação  com 
 relação  à  atuação  nos  mercados  financeiros  especificamente  com  relação 
 à  intermediação  de  transação  de  títulos  e  valores  mobiliários, 
 intermediação de negócios e participações. 
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 3. CONTROLES INTERNOS 

 A VITÓRIA INVESTIMENTOS adota procedimentos e controles  objetivando: 

 I.  assegurar  a  adequação,  o  fortalecimento  e  o  funcionamento  do  sistema  de 
 controles  internos,  procurando  minimizar  ao  máximo  os  possíveis  riscos  de 
 acordo com a complexidade do negócio; 

 II.  difundir  e  expandir  a  cultura  interna  de  controles,  aplicando  o 
 cumprimento  das  leis  e  regulamentos  existentes  no  âmbito  regulatório  e 
 interno; 

 III.  auxiliar as áreas de negócios através dos seguintes  procedimentos: 

 A.  desenvolver mecanismos de melhorias dos processos  existentes; 
 B.  capacitar  continuamente  seus  Colaboradores  para  compreender  e 

 aplicar  as  normas  e  regulamentos  vigentes  e  as  determinações  do 
 Regimento Interno; 

 C.  identificar  os  riscos  de  novos  produtos  e  atividades  em  relação  às 
 normas internas; 

 D.  zelar  pelas  responsabilidades  relacionadas  à  prevenção  e  ao 
 combate à lavagem de dinheiro, bem como compliance. 

 3.1 Segregação das atividades 

 A  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  trabalha  de  forma  a  segregar  as  áreas  gestoras,  e 
 também  com  especial  atenção  à  área  de  Consultoria  e  Intermediação.  Destaca-se 
 que todas as áreas possuem gestão e autonomia próprias. 

 As  atividades  de  consultoria  e  planejamento  financeiro,  onde  estão  incluídas  as 
 atividades  de  intermediação  de  negócios  e  participações,  possuem  um  rigoroso 
 acompanhamento  de  identificação  do  cumprimento  das  normas  internas,  com  a 
 finalidade de excluir qualquer eventual conflito de  interesse. 

 Os  eventuais  conflitos  de  interesses  nas  atividades  desenvolvidas  pela  VITÓRIA 
 INVESTIMENTOS  são  devidamente  identificados  e  mitigados  por  meio  de 
 procedimentos  definidos  em  suas  políticas  internas,  incluindo  a  segregação  por 
 área  de  atuação  e  segregação  física,  evitando,  desta  forma,  incompatibilidades 
 em sua atuação. 
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 A  área  de  consultoria  e  intermediação  de  negócios  se  encontra  na  estrutura  da 
 empresa  como  uma  área  separada,  para  que  a  função  de  cada  área  de  negócio 
 seja  desenvolvida  de  forma  autônoma  por  seus  diretores  e  funcionários,  ademais, 
 acautelando  assim  o  risco  do  uso  indevido  de  informações  sensíveis  como  as 
 classificadas  como  confidenciais  e  privilegiadas,  bem  como  o  surgimento  de 
 conflitos de interesses. 

 Para  isso,  a  empresa  possui  controle  de  acesso  de  entrada  e  saída  da  empresa,  e 
 monitoramento  da  presença  de  colaboradores  e  relações  com  os  gestores.  Não  é 
 permitida  a  circulação  de  colaboradores  em  seções  ou  áreas  que  não  seja 
 destinada ao respectivo colaborador. 

 Reuniões  com  terceiros  não  colaboradores  devem  ser  agendadas  e  ocorrerão  em 
 local  específico,  assim  como  clientes,  devem  ser  encaminhados  diretamente  à 
 devida sala. 

 O  cumprimento  das  normas  de  segregação  devem  ser  fiscalizadas  pelo  Diretor 
 de  Compliance  ,  que  deverá  receber  informações  sobre  a  presença  e  visita  de 
 colaboradores e clientes na empresa. 

 Sobre  as  atividades  da  área  contábil,  os  serviços  são  terceirizados,  de  modo  que 
 sejam exercidas no local de atuação da empresa contratada. 

 Os  equipamentos  utilizados  pelos  gestores  e  colaboradores,  como  computadores 
 e  notebooks  são  de  uso  individual,  não  sendo  permitido  o  empréstimo,  tampouco 
 a troca ou o envio de informações. 

 A  rede  de  computadores  da  Gestora  permitirá  a  criação  de  usuários  com  níveis  de 
 permissão  diferentes,  por  meio  de  uma  segregação  lógica  nos  servidores  que 
 garantem  que  cada  departamento  conte  com  uma  área  de  armazenamento  de 
 dados distinta no servidor com controle de acesso  por usuário. 

 Cada  Colaborador  terá  à  disposição  uma  pasta  de  acesso  exclusivo  para  digitalizar 
 os  respectivos  arquivos,  garantindo  acesso  exclusivo  do  usuário  aos  documentos 
 de  sua  responsabilidade.  Em  caso  de  desligamento  do  Colaborador,  todos  os 
 arquivos  salvos  na  respectiva  pasta  serão  transmitidos  à  pasta  do  seu  superior 
 direto, a fim de evitar a perda de informações. 

 Além  disso,  a  rede  de  computadores  manterá  um  registro  de  acesso  e 
 visualização  dos  documentos,  o  que  permitirá  identificar  as  pessoas  que  têm  e 
 tiveram acesso a determinado documento. 
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 3.2 Compliance 

 A Área de Compliance tem como principais atribuições: 

 I.  auxiliar  a  linha  de  negócios  na  análise  de  suas  estruturas,  produtos  e 
 serviços  a  fim  de  alinhá-las  com  as  diretrizes  legais  e  regulatórias  e  com  as 
 políticas e normas internas; 

 II.  desenvolver  mecanismos  para  minimizar  o  risco  de  operações  de  lavagem 
 de dinheiro e divulgar formas de detecção de casos  suspeitos; 

 III.  monitorar conflitos de interesse que possam afetar  as metas da empresa; 

 IV.  zelar  pela  imagem  da  empresa  e  de  seus  Colaboradores  junto  à  mídia,  ao 
 Governo, e à comunidade em geral; 

 V.  certificar-se que existam, no âmbito da empresa: 

 A.  plena  informação  sobre  as  leis,  regulamentos  e  normas  relacionadas 
 à atividade exercida; 

 B.  a  absorção  e  a  execução  a  essas  leis,  regulamentos  e  normas  por 
 seus Colaboradores; 

 C.  atendimento  dos  princípios  e  normas  de  conduta  do  Regimento 
 Interno; 

 D.  a  aderência  e  observância  aos  princípios  e  normas  de  conduta  do 
 Regimento Interno pelos Colaboradores; 

 E.  um  plano  de  continuidade  de  negócios  implantado  e  efetivo, 
 assegurado por meio de testes periódicos; 

 F.  adequada  segregação  de  funções  sempre  que  a  atividade  o 
 requerer; 

 G.  política  de  combate  e  prevenção  à  lavagem  de  dinheiro,  por  meio  de 
 ações  apresentadas  na  Política  de  Prevenção  e  Combate  à  Lavagem 
 de Dinheiro; 

 H.  Formas  para  assegurar  que  todo  e  qualquer  pedido  de  informação 
 requerido  pelos  órgãos  reguladores  seja  atendido  tempestivamente 
 e sem solução de continuidade; 

 I.  formas  para  assegurar  que  todas  as  recomendações  de  auditorias 
 internas e externas sejam acompanhadas e cumpridas; 
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 J.  formas  para  assegurar  que  todas  as  operações  discutidas  no  comitê 
 de  investimento  da  empresa  sejam  efetivadas  da  maneira  como 
 foram  aprovadas  e  evitar  que  aquelas  não  aprovadas  sejam 
 realizadas. 

 A  área  de  Compliance  gerida  pelo  sócio  administrador  da  VITÓRIA 
 INVESTIMENTOS. 

 3.3. Especificidades dos mecanismos de controles internos 

 A  VITÓRIA  INVESTIMENTOS,  por  meio  do  diretor  de  compliance,  mantém 
 disponível,  para  todos  os  Colaboradores,  quaisquer  diretrizes  internas,  que  devem 
 ser sempre respeitadas, podendo atender, entre outros,  os seguintes pontos: 

 I.  Definição de responsabilidades dentro da empresa; 

 II.  Segregação  das  atividades  atribuídas  aos  integrantes  da  empresa  de  forma 
 que  seja  evitado  o  conflito  de  interesses,  bem  como  meios  de  minimizar  e 
 monitorar  adequadamente  áreas  identificadas  como  de  potencial  conflito 
 da espécie; 

 III.  Meios  de  identificar  e  avaliar  fatores  internos  e  externos  que  possam  afetar 
 adversamente a realização dos objetivos da empresa; 

 IV.  Existência  de  canais  de  comunicação  que  assegurem  aos  Colaboradores, 
 segundo  o  correspondente  nível  de  atuação,  o  acesso  a  confiáveis, 
 tempestivas  e  compreensíveis  informações  consideradas  relevantes  para 
 suas tarefas e responsabilidades; 

 V.  Contínua  avaliação  dos  diversos  riscos  associados  às  atividades  da 
 empresa; e 

 VI.  Acompanhamento  sistemático  das  atividades  desenvolvidas,  de  forma  que 
 se  possa  avaliar  se  os  objetivos  da  empresa  estão  sendo  alcançados,  se  os 
 limites  estabelecidos  e  as  leis  e  regulamentos  aplicáveis  estão  sendo 
 cumpridos,  bem  como  assegurar  que  quaisquer  desvios  identificados 
 possam ser prontamente corrigidos. 
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 Ademais,  serão  disponibilizados  a  todos  os  Colaboradores  equipamentos  e 
 softwares  sobre  os  quais  a  empresa  possua  licença  de  uso,  acesso  à  internet,  bem 
 como  correio  eletrônico  interno  e  externo  com  o  exclusivo  objetivo  de  possibilitar 
 a  execução  de  todas  as  atividades  da  VITÓRIA  INVESTIMENTOS.  A  esse  respeito,  o 
 Diretor  de  Compliance  poderá  disponibilizar  a  diretriz  para  utilização  de  recursos 
 de  tecnologia,  detalhando  todas  as  regras  que  devem  ser  seguidas  por  todo  e 
 qualquer  Colaborador,  independentemente  do  grau  hierárquico  dentro  da 
 Gestora. 

 A  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  também  realizou  testes  periódicos  de  segurança  para 
 os  sistemas  de  informações  utilizados  pela  empresa  para  garantir  a  efetividade 
 dos controles internos. 

 3.3 Colaboradores 

 Os  colaboradores  que  eventualmente  estiverem  envolvidos  na  distribuição  de 
 fundos  de  investimento  sob  gestão  da  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  terão  como 
 principais aplicações: 

 I.  a  prestação  adequada  de  informações  sobre  os  fundos,  suprindo  seus 
 clientes com informações sobre os fundos e seus riscos; 

 II.  o  fornecimento  dos  documentos  dos  fundos,  inclusive  termo  de  adesão  e 
 os documentos obrigatórios exigidos pela regulamentação  em vigor; 

 III.  o  controle  e  manutenção  de  registros  internos  referentes  à 
 compatibilidade  entre  as  movimentações  dos  recursos  dos  clientes  e  sua 
 capacidade  financeira  e  atividades  econômicas,  nos  termos  da  Política  de 
 Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo;  e 

 IV.  o  atendimento  aos  requisitos  da  legislação  e  da  regulamentação  em 
 relação à adequação dos fundos ao perfil dos clientes  (suitability). 

 3.4 Publicidade e Marketing 

 Toda  forma  de  publicidade  e  divulgação  dos  serviços  deve  seguir  o  formato  das 
 diretrizes da empresa, bem como as diretrizes exigidas  pela Anbima. 
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 Qualquer  material  de  divulgação  deve  ser  previamente  aprovado  pela  área  de 
 Compliance  .  Nenhum  material  de  divulgação  pode  assegurar  ou  sugerir,  ou 
 prometer  a  existência  de  garantia  de  resultados  futuros  ou  inexistência  de  risco 
 para o investidor. 

 4. GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS 

 O  registro  na  categoria  "gestor  de  recursos"  definida  pela  CVM  autorizará  a 
 VITÓRIA  INVESTIMENTOS,  na  forma  da  legislação  em  vigor,  o  exercício  da 
 administração  de  carteiras  de  títulos  e  valores  mobiliários  e  de  gestão  de  recursos 
 de  terceiros,  incluindo  a  aplicação  de  recursos  financeiros  no  mercado  de  valores 
 mobiliários. 

 A  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  possui  o  Diretor  de  Gestão  de  Risco,  indicado  perante 
 a  CVM,  como  responsável  pela  área  de  gestão  de  recursos  de  terceiros  e 
 administração  de  carteiras  de  valores  mobiliários.  As  obrigações  específicas  do 
 diretor estão previstas na regulamentação da CVM. 

 São  obrigações  da  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  e  de  seus  Colaboradores,  no  que  se 
 refere à gestão de recursos de terceiros: 

 I.  exercer  a  atividade  de  gestão  de  recursos  com  integridade,  transparência, 
 diligência e lealdade; 

 II.  desempenhar suas atribuições de modo a: 
 A.  buscar  atender  aos  objetivos  de  investimento  previstos  nas  políticas 

 de investimento de cada Fundo e Carteira sob gestão;  e 
 B.  evitar práticas que possam ferir a relação mantida  com os clientes. 

 III.  informar  à  CVM  sempre  que  verificar,  no  exercício  das  suas  atribuições,  a 
 ocorrência  ou  indícios  de  violação  da  legislação  que  incumbe  à  CVM 
 fiscalizar; 

 IV.  estabelecer  política  relacionada  à  negociação  de  valores  mobiliários  por 
 parte dos Colaboradores e pela própria empresa; 

 V.  desenvolver  e  aplicar,  as  regras,  normas,  e  procedimentos  inseridos  neste 
 documento. 
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 A.  garantir,  por  meio  de  controles  internos  adequados,  o  permanente 
 atendimento  às  normas,  políticas  e  regulamentações  vigentes, 
 referentes  às  diversas  modalidades  de  investimento,  à  própria 
 atividade  de  gestão  de  recursos  de  terceiros  e  aos  padrões  éticos  e 
 profissionais; 

 B.  identificar,  administrar  e  eliminar  eventuais  conflitos  de  interesses 
 que  possam  afetar  a  imparcialidade  dos  Colaboradores  que 
 desempenhem funções ligadas à gestão de recursos de  terceiros; 

 C.  estabelecer formas para: 
 1.  assegurar  o  controle  de  informações  confidenciais  a  que  os 

 Colaboradores tenham acesso; 
 2.  assegurar  a  existência  de  testes  periódicos  de  segurança  para 

 os  sistemas  de  informações,  em  especial  para  os  mantidos  em 
 meio eletrônico; e 

 3.  implantar  e  manter  programa  de  treinamento  dos 
 Colaboradores  que  tenham  acesso  a  informações 
 confidenciais. 

 É  expressamente  vedado  à  VITÓRIA  INVESTIMENTOS,  na  qualidade  de  gestor  de 
 recursos de terceiros: 

 I.  modificar  as  características  básicas  dos  serviços  de  gestão  que  presta  sem 
 a  prévia  formalização  adequada  e  alteração  dos  respectivos  regulamentos 
 e contratos, nos termos previstos na regulação vigente; 

 II.  fazer quaisquer promessas quanto a retornos futuros  da carteira. 

 Assim,  a  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  adota  procedimentos  operacionais,  com  o 
 objetivo de: 

 I.  garantir  o  tratamento  de  potenciais  conflitos  de  interesses  entre  a  área 
 responsável pela gestão de recursos e outras áreas  da empresa; 

 II.  assegurar  o  bom  uso  de  instalações,  equipamentos  e  informações  comuns 
 a mais de um setor da sociedade; 
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 III.  preservar  informações  confidenciais  e  permitir  a  identificação  dos 
 colaboradores que tenham acesso a elas; e 

 IV.  restringir  o  acesso  a  arquivos  e  permitir  a  identificação  dos  colaboradores 
 que tenham acesso a informações confidenciais. 

 Todos  os  documentos  e  informações  relacionados  à  gestão  de  recursos  de 
 terceiros,  bem  como  toda  a  correspondência,  interna  e  externa,  todos  os  papéis 
 de  trabalho,  relatórios  e  pareceres  relacionados  com  tal  exercício,  assim  como 
 toda  a  documentação  relativa  às  operações  em  que  a  empresa  tenha  sido 
 contraparte  dos  Fundos  e  Carteiras  sob  gestão,  deve  ser  mantido  pela  VITÓRIA 
 INVESTIMENTOS  e  seus  Colaboradores  pelo  prazo  mínimo  de  05  (cinco)  anos,  ou 
 por prazo superior por determinação expressa da CVM. 

 Em sua atuação, a VITÓRIA INVESTIMENTOS deve: 

 I.  Sempre  mostrar  com  transparência  a  todos  os  interessados  e  partes 
 envolvidas, todos os serviços prestados. 

 II.  ter transparência do que os clientes podem esperar  do trabalho realizado. 

 Ao  efetuar  qualquer  recomendação  de  investimento  a  clientes,  os  Colaboradores 
 ou Terceiros agindo em nome da VITÓRIA INVESTIMENTOS  devem: 

 I.  realizar  uma  análise  sobre  a  situação  financeira  do  aplicador,  sua 
 experiência  com  investimentos  e  objetivos,  antes  de  efetuar  qualquer 
 recomendação de investimento; 

 II.  atualizar  as  informações  sobre  o  aplicador  sempre  que  necessário,  com 
 uma  frequência  não  menor  do  que  anual,  para  permitir  que  as 
 recomendações de investimento reflitam novas circunstâncias; 

 III.  considerar  a  conveniência  e  adequação  da  recomendação  ou  ato  de 
 investimento  para  cada  carteira,  considerando  fatores  relevantes,  tais  como 
 as  necessidades  e  situação  da  carteira  ou  do  investidor,  as  características 
 básicas  dos  investimentos  envolvidos  e  as  características  básicas  do 
 portfólio total; 
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 IV.  informar  aos  investidores  em  potencial  o  formato  básico  e  os  princípios 
 gerais  dos  processos  de  investimento  através  dos  quais  os  ativos  são 
 selecionados  e  os  portfólios  construídos  e  quaisquer  alterações  que 
 possam significativamente afetar esses processos. 

 Destaca-se  que  até  o  último  dia  útil  do  mês  de  janeiro  de  cada  ano,  o  Diretor 
 Responsável  por  Compliance  elaborará  relatório  relativo  ao  ano  civil 
 imediatamente anterior à data de entrega, contendo: 

 I.  as  conclusões  dos  exames  efetuados  pela  Área  de  Compliance  no  decorrer 
 do ano nas diversas áreas da empresa; 

 II.  as  recomendações  da  Área  de  Compliance  a  respeito  de  eventuais 
 deficiências,  com  o  apresentação  de  cronogramas  de  saneamento,  quando 
 for o caso; e 

 III.  a  manifestação  do  Diretor  Responsável  pela  Gestão  de  Risco,  a  respeito  das 
 deficiências  encontradas  em  verificações  anteriores  e  das  medidas 
 planejadas,  de  acordo  com  cronograma  específico,  ou  efetivamente 
 adotadas para saná-las. 

 O relatório de que trata o item anterior deve ser  mantido à disposição da CVM. 

 5. SIGILO 

 A  metodologia  de  sigilo  das  informações  tem  por  fim  determinar  as  normas  e 
 procedimentos de proteção das informações e de execução. 

 As  informações  de  clientes  enviadas  ou  entregues  à  empresa  para  que  possam 
 ser  executadas  transações  são  protegidas  pela  lei.  O  compartilhamento  destas 
 informações  com  parceiros  e  prestadores  de  serviços,  entre  outros,  depende  de 
 autorização expressa do cliente, por escrito. 

 Com  o  intuito  de  resguardar  o  sigilo  de  informações  pessoais  e/ou  financeiras  dos 
 clientes/investidores,  prevalecerá,  em  regra  e  em  qualquer  situação  de  dúvida,  o 
 caráter  sigiloso  de  dados,  informações,  comunicações,  saldos,  posições  e  qualquer 
 outro  tipo  de  informação  relativo  a  clientes/investidores  que  não  sejam 
 sabidamente de conhecimento público. 
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 Os  Colaboradores  devem  preservar  a  confidencialidade  de  todas  as  informações 
 recebidas  durante  o  trabalho  de  suas  funções  que  não  devam  ser  de  domínio 
 público,  relativas  a  clientes/investidores,  de  caráter  pessoal  ou  profissional, 
 mesmo  após  o  término  do  vínculo  com  a  VITÓRIA  INVESTIMENTOS.  São 
 informações que não devem ser de domínio público: 

 I.  operações,  estratégias,  resultados,  ativos,  dados  e  projeções  que  possam 
 levar  a  uma  vantagem  competitiva  da  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  frente  a 
 seus concorrentes; 

 II.  informações sobre o plano de negócios da empresa; 

 III.  informações  confidenciais  sobre  Pessoas  Vinculadas  à  VITÓRIA 
 INVESTIMENTOS; e 

 IV.  informações sobre clientes, distribuidores e fornecedores. 

 Questões  delicadas  envolvendo  assuntos  da  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  não  devem 
 ser  discutidas  em  locais  públicos,  como  corredores,  elevadores,  meios  de 
 transporte coletivos, restaurantes, etc. 

 É  proibida  a  revelação  de  carteiras  e  estratégias  de  todo  e  qualquer  produto 
 analisado,  administrado  e/ou  gerido  pela  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  a  qualquer 
 pessoa  não  vinculada  à  empresa,  seja  da  imprensa,  de  círculo  pessoal  de  convívio, 
 de ligação imediata de parentesco ou de estado civil. 

 São  expressamente  proibidos  o  uso,  inclusive  como  front  running,  e  a  divulgação 
 preferencial,  a  qualquer  pessoa,  de  informação  confidencial,  sigilosa  ou 
 privilegiada. 

 A  solicitação  de  informações  de  dados  de  clientes  por  órgãos  como  BCB,  CVM, 
 Receita  Federal,  Ministério  Público,  bolsas  de  valores,  ou  para  uso  em  algum 
 procedimento  judicial,  arbitral  ou  administrativo,  deverão  ser  encaminhadas  ao 
 Diretor de Compliance. 

 Os  acessos  a  alguns  sites  abertos  via  internet,  tais  como  sites  de  relacionamentos 
 e  provedores  de  troca  de  mensagem  instantânea  particulares,  não  são  permitidos 
 dentro  das  instalações  da  VITÓRIA  INVESTIMENTOS,  salvo  se  houver  necessidade 
 de  uso  com  finalidade  profissional,  com  prévia  autorização  da  Área  de 
 Compliance. 
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 O  uso  de  provedores  de  e-mail  particulares  é  permitido,  estando,  no  entanto, 
 sujeito  a  limitações.  O  e-mail  interno  da  empresa  é  controlado  e  as  mensagens 
 podem  ser  rastreadas  pela  Área  de  Compliance  em  caso  de  suspeita  de  qualquer 
 infração  relacionada  às  políticas,  normas  e  procedimentos  da  VITÓRIA 
 INVESTIMENTOS. 

 Colaboradores  não  devem  manter  expostos  em  suas  mesas  papéis  e  documentos 
 confidenciais.  Documentos  confidenciais  devem  ser  guardados  em  local 
 apropriado  e  com  chave,  para  evitar  o  acesso  de  terceiros  não  autorizados.  Ao 
 final do dia, as mesas devem permanecer sem papéis  ou documentos. 

 A  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  denunciará  criminalmente  e  exigirá  a  correspondente 
 reparação  civil  caso  tome  conhecimento  de  que  Colaboradores  desligados  da 
 empresa  (por  rompimento  de  vínculo,  rescisão  de  contrato  ou  qualquer  outra 
 razão)  estão  divulgando  indevidamente  informações  sigilosas  da  VITÓRIA 
 INVESTIMENTOS ou buscando prejudicar a imagem da empresa  perante clientes. 

 A  VITÓRIA  INVESTIMENTOS  têm  uma  sistematização  específica  de  Segurança  da 
 Informação  que  detalha  os  riscos,  ações  de  proteção  e  prevenção,  gestão  de 
 acessos  e  outros  procedimentos  de  controles  que  objetivam  assegurar 
 confidencialidade, integridade e disponibilidade das  informações. 

 6. APERFEIÇOAMENTO 

 Todos  os  que  fazem  parte  da  equipe  da  VITÓRIA  INVESTIMENTOS,  ao  entrar  para 
 equipe  de  trabalho,  por  mais  experiência  que  tenha  ou  formação,  devem  passar 
 por um treinamento de preparação e adequação. 

 Para  além  deste,  devem  ocorrer  treinamentos  anuais,  ou  quando  necessário,  com 
 o  objetivo  de  manter  a  todos  atualizados  e  preparados  adequadamente  para  a 
 execução do serviço. 
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 7. CUMPRIMENTO E VALIDADE 

 O  descumprimento  do  Regimento  Interno  leva  à  aplicação  de  medidas  de 
 responsabilização,  seja  no  âmbito  da  própria  empresa,  seja  no  âmbito  judicial, 
 penal, civil ou trabalhista. 

 Este  Regimento  Interno  foi  aprovado  pela  área  de  Compliance  e  de  Gestão  de 
 Risco da VITÓRIA INVESTIMENTOS. 

 Este  Regimento  Interno  está  em  sua  primeira  versão,  com  vigência  a  partir  de  01 
 de  janeiro  de  2021,  e  deverá  ser  revisado  sempre  que  observado  necessidade,  ou, 
 pelo menos, uma vez ao ano. 

 *  Este  Regimento  Interno  é  publicado  e  mantido  atualizado  no  site  da  VITÓRIA 
 INVESTIMENTOS. 
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