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DISCLOSURE

Avenue Securities LLC maintains Avenue Securities LLC mantém
a presence on third-party social uma presença em sites de mídia
media sites including Facebook, social

de

LinkedIn, YouTube, Twitter and Facebook,

terceiros,
LinkedIn,

incluindo
YouTube,

Instagram.

Twitter e Instagram.

Avenue Securities LLC is not affiliated

Avenue Securities LLC não é afiliada ao

with Facebook, LinkedIn, YouTube,

Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter ou

Twitter, or Instagram and have no

Instagram e não tem controle sobre como

control over how these and other third-

esses e outros sites de terceiros usam as

party sites use the information you

informações que você compartilha. Se

share. If you participate in these or

você participa desses ou de outros sites

other social networking sites, you

de redes sociais, deve estar familiarizado

should be familiar with their respective

com

privacy/security

be

privacidade / segurança, saber como

knowledgeable about how account

funcionam as configurações de conta e

settings work, and be aware of how

saber como as informações do usuário

user information can be displayed and

podem ser exibidas e usadas em todo o

used throughout the site.

site.

Content, news, research, tools, and

Conteúdo,

securities symbols are for educational

ferramentas e símbolos de valores

and illustrative purposes only and do

mobiliários

not

educacionais

imply

a

policies,

recommendation

or

suas

respectivas

notícias,

são
e

uma

apenas

políticas

de

pesquisas,

para

ilustrativos

fins

e

não

recomendação

ou

solicitation to buy or sell a particular

implicam

security or to engage in any particular

solicitação para comprar ou vender um

investment strategy. Companies that

título específico ou envolver-se em

are not affiliated with us may supply

qualquer

some of the content. The source of all

específico. As empresas que não são

estratégia

de

investimento

third-party

Content

and

afiliadas a nós podem fornecer parte do

prominently identified. We have not

conteúdo. A fonte de todo o conteúdo de

been involved in the preparation,

terceiros é clara e destacada. Nós não

adoption or editing of third party content

participamos da preparação, adoção ou

and we do not endorse or approve such

edição de conteúdo de terceiros e não

content. The information provided is not

endossamos

warranted as to completeness or

conteúdo. As informações fornecidas não

accuracy and is subject to change

têm garantia de integridade ou precisão e

without notice. The projections or other

estão sujeitas a alterações sem aviso

information regarding the likelihood of

prévio.

various

are

informações sobre a probabilidade de

are

not

vários resultados de investimento são de

accuracy

or

natureza hipotética, não são garantidas

completeness, do not reflect actual

quanto à precisão ou completude, não

investment

results

not

refletem

guarantees

of

All

investimento e não são garantias de

investment

hypothetical

in

guaranteed

is

clearly

outcomes

nature,

for

and

future

are

results.

As

resultados

exceed the principal invested, and the

investimentos

past

perdas

of

a

security,

aprovamos

projeções

os

investments involve risk, losses may

performance

ou

ou

resultados

futuros.

podem

envolvem
exceder

esse

outras

reais

Todos
riscos,
o

do

os
as

principal

industry, sector, market, or financial

investido e o desempenho passado de

product does not guarantee future

um produto de segurança, indústria,

results or returns. Before investing in a

setor, mercado ou financeiro não garante

fund, consider the fund’s investment

resultados ou retornos futuros. Antes de

objectives,

and

investir em um fundo, considere os

expenses. Contact us for a prospectus

objetivos, riscos, encargos e despesas

containing this information.

de investimento do fundo. Entre em

risks,

charges,

contato conosco para obter um prospecto
contendo essas informações.

Opinions, statements, or views posted As
on

our

social

media

pages

opiniões,

declarações

ou

are visualizações publicadas em nossas

communications by the persons posting páginas

de

mídia

social

são

them, and they are not adopted or comunicadas pelas pessoas que as
endorsed by us. We may, in our sole publicam e não são adotadas ou

discretion, remove comments or users at endossadas por nós. Podemos, a nosso
our

discretion.

We

will

remove critério exclusivo, remover comentários

comments that are unlawful, abusive, ou

usuários

a

defamatory, offensive, or that contain Removeremos

nosso

comentários

critério.
ilegais,

profanities. We will remove spam, and abusivos, difamatórios, ofensivos ou que
treat as spam a high number of contenham palavrões. Removeremos o
messages on the same topic.

spam e trataremos como spam um
grande número de mensagens sobre o
mesmo tópico.

We do not control or endorse any Não controlamos ou endossamos
advertising, messages or content that qualquer publicidade, mensagem ou
the providers of the social media sites conteúdo que os fornecedores dos sites
may publish on our social media pages. de mídia social publiquem em nossas
Third party marks appearing herein are páginas. As marcas de terceiros que
the property of their respective owners.

aparecem neste documento são de
propriedade

de

seus

respectivos

proprietários.
Any non-Avenue Securities URLs or

Quaisquer URLs que não sejam da

external websites mentioned on our

Avenue Securities ou sites externos

social media properties are unaffiliated

mencionados no Facebook não são

with

Avenue

afiliados à Avenue Securities. A Avenue

Securities has not been involved in the

Securities não esteve envolvida na

preparation of the content supplied at

preparação do conteúdo fornecido nos

the unaffiliated sites and does not

sites não afiliados e não garante ou

guarantee or assume any responsibility

assume qualquer responsabilidade por

for its content.

este conteúdo.

Avenue

Securities.

For customer service related to your Para atendimento ao cliente relacionado
brokerage account, please email us at à sua conta de corretagem, envie um
customer@avenue.us.
personal,

account

Do
or

para
customer@avenue.us.
post email
que
não
publique
transaction Orientamos
not

information on our social media sites. informações pessoais, de conta ou de

Avenue Securities does not accept transação em nossos sites de mídia
instructions

to

effect

securities social. A Avenue Securities não aceita

transactions or funds transfers via instruções para efetuar transações com
communications posted on social media valores mobiliários ou transferências de
sites.

fundos por meio de comunicações
publicadas em sites de mídia social.

Third party marks appearing herein are As marcas de terceiros que aparecem
the property of their respective owners.

neste documento são de propriedade de
seus respectivos proprietários.

Please remember investing involves Lembre-se de que investir envolve
risks, and the value of your investment riscos, e o valor do seu investimento
will fluctuate over time and you may gain variará com o tempo e você poderá
ganhar ou perder dinheiro.

or lose money.

Past performance is no guarantee of O desempenho passado não é garantia
de resultados futuros.

future results.

Not FDIC Os produtos de valores mobiliários são:
insured · Not bank guaranteed · May Não possui seguro FDIC · Não possui
garantia bancária · Pode perder valor
lose value
Securities products are:

Important

disclaimer

for

Brazilian Isenção de responsabilidade importante

residents:

para residentes brasileiros:

Avenue Securities LLC is a member of

A Avenue Securities LLC é membro da

FINRA and SIPC. It provides its

FINRA e da SIPC. Ela fornece seus

services exclusively in and from the

serviços exclusivamente nos e dos

United States. Avenue Securities LLC

Estados Unidos. A Avenue Securities

is not authorized by the Brazilian

LLC não está autorizada pela Comissão

Securities and Exchange Commission

de Valores Mobiliários (CVM) a oferecer

(CVM)

to

distribution

directly
services

offer

securities

diretamente serviços de distribuição de

to

investors

valores

resident, domiciled or incorporated in

mobiliários

a

investidores

the Federative Republic of Brazil.

residentes,

domiciliados

ou

incorporados na República Federativa
do Brasil.

Nada aqui contido deve ser entendido
Nothing herein should be understood
as a direct offer of services addressed

como uma oferta direta de serviços
endereçada a esses investidores.

to such investors.
Não obstante o exposto, a Avenue
Notwithstanding

the

foregoing,

Avenue Securities LLC has entered
into

an

agreement

with

Coin

Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“Coin”), a Brazilian
securities distributor duly authorized
by the Brazilian Central Bank and
CVM, by which Coin makes available
the offering of Avenue Securities
LLC’s services to investors resident,
domiciled

or

Federative

incorporated
Republic

of

in

the

Brazil,

pursuant to CVM’s Guidance Opinion
n. 33/2005 (Parecer de Orientação da
CVM nº 33, of 2005.09.30). Coin’s
services shall not be understood as an
offer of securities directed to such
investors. Although Coin has been
engaged
mentioned

to

provide
services,

the

above
Avenue

Securities LLC provides its services
exclusively in and from the United
States and under applicable US rules
and regulations. Such services have
not been registered nor are subject to

Securities LLC firmou um contrato com
a Coin Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. (“Coin”), uma
distribuidora de valores mobiliários
brasileira devidamente autorizada pelo
Banco Central do Brasil e pela CVM,
pelo qual a Coin disponibiliza a oferta
dos Serviços da Avenue Securities LLC
a investidores residentes, domiciliados
ou

incorporados

na

República

Federativa do Brasil, conforme Parecer
Orientador da CVM n. 33/2005 (Parecer
de Orientação da CVM nº 33, de
09.9.2005). Os serviços da Coin não
devem ser entendidos como uma oferta
de valores mobiliários direcionados a
esses investidores. Embora a Coin
tenha sido contratada para fornecer os
serviços acima mencionados, a Avenue
Securities LLC fornece seus serviços
exclusivamente nos e dos Estados
Unidos e sob as regras e regulamentos
aplicáveis nos EUA. Esses serviços não
foram registrados nem estão sujeitos à
supervisão da CVM ou de outro órgão

the oversight of CVM or other Brazilian

regulador brasileiro. Os investidores

regulator.

residentes,

domiciled

Investors
or

resident,

incorporated

ou

the

incorporados na República Federativa

Federative Republic of Brazil which

do Brasil que se tornaram clientes da

have

Avenue

Avenue Securities LLC por meio da

Securities LLC through Coin may

Coin podem entrar em contato conosco

contact us at customer@avenue.us or

pelo e-mail customer@avenue.us ou

Coin’s ombudsman at 0800 722 2274

pelo atendimento da Coin em 0800 722

for claims or questions on the offering

2274 para reclamações ou dúvidas

of the services provided by Avenue

sobre a oferta de serviços prestados

Securities LLC.

pela Avenue Securities LLC.
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