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Po l í t i c a

Eleições Dois dias depois de Haddad ter tratado de endividamento com governo, prefeito reeleito traça mesma rota

Paes pede para elevar teto da dívida do Rio

Eduardo Campos
e Paola de Moura
De Brasília e do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo
Paes, pediu ao ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, o enqua-
dramento do município nos li-
mites de endividamento pro-
postos pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF).

Paes explicou que a LRF per-
mite aos municípios contrair dí-
vida de até 1,2 vez a receita líqui-
da bruta. No entanto, uma me-
dida provisória de 1999, que tra-
tou da renegociação da dívida
das prefeituras com a União, res-
tringiu o limite e, com isso, o
Rio, que renegociou débitos, já
teria atingido o limite de endivi-
d a m e n t o.

Segundo o prefeito, a dívida
atual do município está em R$ 9 bi-
lhões. Se os limites da LRF fossem
válidos para os municípios, o Rio
poderia elevar sua dívida em ou-
tros R$ 7 bilhões a R$ 7,5 bilhões.

De acordo com o prefeito, o
ministro Mantega, que estava
acompanhado do secretário do
Tesouro, Arno Augustin, se com-
prometeu a analisar o pedido.
“Esperamos ter uma resposta
p o s i t i v a”, disse. Paes apresentou
a ambos uma série de dados pa-
ra mostrar a boa situação fiscal
do município que, segundo ele,
pode servir de exemplo para ou-
tras prefeituras.

O ministro não deu prazo para
análise do pedido, mas Paes disse
ter alertado Mantega que a buro-
cracia para decidir aumenta o
Custo Brasil. “Quanto antes me-
lhor. Temos intervenções impor-
tantes para entregar para a Olim-
píada. Quanto antes tivermos
noção do recurso de que dispo-
mos, mais cedo se licita, mais pla-
nejada sai a obra”, disse.

Questionado sobre como o
governo vai operacionalizar a
mudança nas regras para endivi-
damento dos municípios, Paes
disse que esse é um desafio que
tem de ser superado, já que nem
todas as prefeituras estão com a
situação fiscal que permite
maior endividamento, como a
do Rio de Janeiro.

Segundo o prefeito, a alteração
na regra de endividamento não
atrapalha a execução das obras
para Copa do Mundo e Olimpía-
da. “Mas é óbvio que quero am-
pliar cada vez mais o investimen-
to da minha cidade”, disse.

Paes também falou sobre a vo-
tação do projeto da distribuição
dos royalties do petróleo e disse
que os deputados do Estado do
Rio vão votar contra a proposta
do governo.

O prefeito anunciou que fará
mudanças no seu secretariado pa-
ra o novo governo. Carlos Roberto
Osório será transferido da Secreta-
ria Municipal de Conservação para
a de Transportes. Osório foi o res-
ponsável, no início do governo, pe-
lo “choque de ordem” que retirou
camelôs de várias áreas da cidade e
reorganizou as barracas nas
praias, entre outras medidas. O se-
cretário agora será responsável pe-
la guerra com os operadores de
vans, contrários a uma nova licita-
ção do serviço.

A Secretaria de Transporte era
ocupada por Alexandre Sansão,
que agora passa a ser subsecretá-
rio-executivo de Osório. Sansão de-
ve voltar ao cargo em 2014, quando
Osório deve concorrer nas eleições.
Especula-se que ele é um dos pré-
candidatos à sucessão de Paes. Nes-
ta fase, antes da Olimpíada de
2016, a Secretaria de Transporte
daria mais visibilidade a Osório.

Para a Secretaria de Conserva-
ção, o prefeito escolheu o tenen-
te-coronel do Corpo de Bombei-
ros Marcus Belchior. O capitão da
PM Leandro Matieli Gonçalves
será o comandante da Guarda
Municipal. Os dois trabalhavam
diretamente com o prefeito.

Municípios
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ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE QUOTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO

1. O FUNDO
1.1. Constituição e Regulamento: O Fundo foi constituído, em 27/01/2012, por meio do “Instrumento Particular de
Constituição do TRX Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário - FII”, registrado sob nº 1971679 perante
o 10º Cartório de Registro de Títulos e Documentos Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
cujas alterações encontram-se averbadas à margem do registro inicial (“Regulamento”).
1.2. Características: O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado,
de modo que suas quotas somente serão resgatadas em virtude de sua liquidação.
1.3. Objeto: O Fundo tem por objeto a aquisição de direitos reais de propriedade, de superfície, de usufruto, de compromissário
comprador ou de domínio útil (“Direitos Reais”), relativos a edifícios e empreendimentos corporativos construídos (“Imóveis”),
conforme identificados no prospecto da Oferta (“Prospecto”). Os Imóveis são destinados à locação de longo prazo com
geração de renda para o Fundo. Admite-se que o investimento do Fundo nos Direitos Reais relativos aos Imóveis se
dê diretamente ou por meio da aquisição de quotas representativas do capital social ou ações de emissão de sociedades de
propósito específico (“SPE”), desde que (a) tais SPE tenham como único ativo edifício ou empreendimento corporativo
construído; e (b) o Fundo adquira quotas ou ações que representem 100% (cem por cento) de seu capital social,
excluída 1 (uma) ação ou quota, a qual será de titularidade do Gestor.

2. A OFERTA
2.1. Oferta Pública de Distribuição: A Oferta das quotas será realizada em regime de melhores esforços, nos termos da
Instrução CVM nº 400 e da Instrução CVM nº 472.
2.2. Pedido de Registro: O pedido de registro da presente Oferta foi protocolizado na CVM em 10/07/2012.
2.3. Quantidade e Valores: A Oferta corresponderá à distribuição pública de 1.467.000 (um milhão, quatrocentas e
sessenta e sete mil) quotas da primeira emissão, com valor unitário de emissão de R$ 100,00 (cem reais) cada (“Preço de Emissão”),
perfazendo o montante total de R$ 146.700.000,00 (cento e quarenta e seis milhões e setecentos mil reais)
(“Montante Total da Oferta”).
2.4. Montante Mínimo da Oferta: O montante mínimo de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) a ser obtido com
a subscrição e integralização de 700.000 (setecentas mil) quotas objeto da Oferta e a partir do qual o Fundo poderá iniciar
suas atividades. Assim, a Oferta poderá ser concluída inclusive no caso de distribuição parcial das quotas da Primeira Emissão,
sendo que as quotas objeto da Oferta que não forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pelo Administrador.
Caso o Montante Mínimo da Oferta não seja alcançado até a data de liquidação financeira, o Administrador deverá,
por se tratar da Primeira Emissão de quotas do Fundo, proceder à liquidação do Fundo, atendendo aos dispositivos legais aplicáveis.
2.5. Valor de Investimento Mínimo: O valor mínimo a ser subscrito individualmente pelos investidores é de R$ 1.000,00
(um mil reais), equivalente a 10 (dez) quotas da Primeira Emissão, observado que no caso de rateio por excesso de demanda,
conforme previsto no Contrato de Distribuição e no Prospecto, o valor mínimo a ser subscrito individualmente pelos
investidores poderá ser inferior ao montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), equivalente a 10 (dez) quotas.
2.6. Valor Máximo de Investimento por Investidor: Não há limite máximo de investimento por um mesmo investidor,
de modo que o Valor Máximo de Investimento por investidor a ser subscrito no âmbito da Oferta é o Montante Total da Oferta.
2.7. Público-Alvo: A Oferta é destinada a pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento e investidores
institucionais, residentes e domiciliados no Brasil ou no exterior, excetuando-se os clubes de investimento.
2.8. Inadequação do Investimento: O investimento no Fundo não é adequado a investidores que buscam retornos de
curto prazo e/ou necessitem de liquidez em seus investimentos.
2.9. Pedido de Reserva: Os Pedidos de Reserva formalizados por quaisquer investidores interessados em subscrever quotas
objeto desta Oferta, incluindo Pessoas Vinculadas, os quais serão confirmados após a publicação do presente Anúncio de Início
para que sejam efetivados na forma disposta no Prospecto, na Data de Liquidação. Os Pedidos de Reserva firmados
serão considerados irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses de revogação previstas no Prospecto.
2.10. Excesso de Demanda: Caso a Oferta tenha excesso de demanda, os Coordenadores da Oferta, em decisão conjunta,
efetuarão o rateio das quotas da Primeira Emissão entre os investidores que formalizaram os Pedidos de Reserva,
observado que no caso de rateio por excesso de demanda, o valor mínimo a ser subscrito individualmente pelos investidores
poderá ser inferior ao montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), equivalente a 10 (dez) quotas. Caso, após o rateio,
ainda permaneça um saldo de quotas a serem subscritas, sejam elas provenientes de falha na liquidação e/ou sobras de rateios,
poderá o Coordenador Líder alocar este saldo residual discricionariamente. Conforme o disposto no artigo 55 da Instrução
CVM nº 400, caso a Oferta tenha, a qualquer tempo, excesso de demanda superior a um terço da quantidade de quotas
objeto da Oferta, será vedada a colocação das quotas de Primeira Emissão para quaisquer das seguintes pessoas:
(a) administrador ou controlador do Administrador; (b) administrador ou controlador das Instituições Intermediárias;
(c) administrador ou controlador do Gestor; (d) vinculada à Oferta; ou (e) os respectivos cônjuges ou companheiros,
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos itens (a), (b), (c) ou (d)
acima (“Pessoas Vinculadas”). Caso não haja excesso de demanda, não haverá rateio, sendo todos os investidores
integralmente atendidos em todas as suas ordens. Em havendo excesso de demanda, será realizado rateio, da seguinte forma:
(a) inicialmente, será realizada a divisão igualitária e sucessiva das quotas, entre todos os investidores, limitada ao valor
individual do Pedido de Reserva de cada investidor, até o Montante Preferencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou 100 (cem)
quotas por investidor; (b) atendido o critério de rateio descrito no item (a) acima, as quotas remanescentes serão rateadas
entre os investidores proporcionalmente ao montante de quotas indicado pelo respectivo investidor no Pedido de Reserva,
não sendo consideradas frações de quotas; (c) caso o montante destinado para o atendimento da Oferta seja superado
em decorrência do atendimento prioritário de até 100 (cem) quotas por investidor, conforme estabelecido no item (a) acima,
um novo Montante Preferencial, inferior ao originalmente fixado, deverá ser estipulado de modo que, aplicado a todos os
investidores, não supere o montante total de quotas objeto da Oferta; e (d) após a alocação das quotas, nos termos
dos itens (a), (b) e (c) acima, caberá ao Coordenador Líder definir a forma de alocação discricionária das eventuais sobras
de quotas entre os investidores que aderirem à Oferta, sejam elas provenientes de falha na liquidação e/ou sobras de rateios
na alocação das ordens.
2.11. Após o término do período de reserva, as Instituições Intermediárias deverão assinar o Boletim de Subscrição,
conforme poderes conferidos pelos investidores que tenham feito o Pedido de Reserva junto a elas, exceto no caso
dos investidores que aderirem a Oferta junto ao Coordenador Estruturador em valor, igual ou superior, a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), os quais terão a faculdade de celebrar o Boletim de Subscrição em nome próprio, sem a necessidade
de outorgar poderes para tanto as Instituições Intermediárias. Os Boletins de Subscrição assinados devem ser encaminhados
ao Coordenador Líder até o 3º (terceiro) dia útil antes da Data de Liquidação Financeira. A BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) alocará as ordens recebidas de acordo com a confirmação do Coordenador Líder,
e os investidores deverão integralizar as quotas subscritas na Data de Liquidação Financeira, conforme consta do cronograma
da Oferta constante no Prospecto, mediante o pagamento do Preço de Emissão.
2.12. Termo de Adesão ao Regulamento: Todos os investidores que adquirirem quotas do Fundo deverão formalizar
o Termo de Adesão ao Regulamento e de Ciência e Risco.
2.13. Cronograma da Oferta: O cronograma estimativo, com datas meramente indicativas das etapas da Oferta, encontra-se
disponível no Prospecto, informando os principais eventos a serem observados desde o protocolo do pedido de registro da
Oferta na CVM, observado o disposto no item “7.15. Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”,
do Prospecto.
2.14. Integralização das quotas: As quotas serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, de acordo com os
procedimentos da BM&FBOVESPA, na Data de Liquidação Financeira, conforme previsto no Cronograma da Oferta
(item 2.13 acima).
2.15. Prazo da Oferta: A Oferta tem início na data de publicação do presente Anúncio de Início e é válida pelo período de
até 6 (seis) meses, sendo que tal prazo poderá ser estendido a exclusivo critério da CVM. Após a distribuição da totalidade
das quotas objeto da Oferta ou após o término do prazo de distribuição, aquele que ocorrer antes, a Oferta será encerrada
e deverá ser publicado Anúncio de Encerramento.

3. INFORMAÇÕES SOBRE AS QUOTAS
3.1. Características Gerais: As quotas do Fundo são nominativas, escriturais, de uma única classe e correspondem a frações
ideais de seu patrimônio.
3.2. Direito de Voto: Cada quota confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais de Quotistas
do Fundo. As deliberações das Assembleias Gerais de Quotistas serão adotadas pela maioria dos quotistas presentes,
excetuadas as hipóteses de quórum qualificado e maioria absoluta previstas no Regulamento.
3.3. Resgate: Não é admitido o resgate das quotas, exceto no caso de liquidação do Fundo.
3.4. Negociação Secundária: Somente após a (a) integralização das quotas; (b) publicação do Anúncio de Encerramento
da Oferta; e (c) obtenção do registro de funcionamento do Fundo junto à CVM, as quotas poderão ser negociadas
no mercado de bolsa administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, de modo que as quotas permanecerão
sob custódia junto à Central Depositária da BM&FBOVESPA.
3.5. Rentabilidade-Alvo: 9,0% (nove por cento) ao ano sobre o valor integralizado pelos quotistas no âmbito da Oferta,
considerando-se os Ativos Imobiliários, conforme definidos no Regulamento, e a situação macroeconômica existente quando
da colocação das quotas. A Rentabilidade-Alvo não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento
e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.
3.6. Distribuição de Resultados: O Fundo deverá distribuir aos seus quotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento)
dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balancete semestral encerrado em 30 de junho e
31 de dezembro de cada ano, a serem pagos na forma do Regulamento e do Prospecto. O resultado a ser distribuído será
apurado sob o regime de caixa que deduzirá as despesas pagas e deduzirá o valor das reservas, conforme previsto no
Regulamento. Os rendimentos serão devidos aos titulares de quotas que estiverem registrados como tal no fechamento das
negociações do último dia útil de cada mês anterior ao da referida distribuição de resultados. Em qualquer distribuição de
resultados, será observado o conceito de lucro auferido definido no Regulamento.

4. PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO
4.1. Administrador, Custodiante e Escriturador: A Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
acima qualificada, prestará os serviços de administração, custódia qualificada, controladoria e escrituração de quotas do Fundo,
de acordo com a regulamentação vigente, com o Regulamento e com o Prospecto.

4.2. Coordenador Líder: XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A., acima qualificada.
4.3. Coordenador Estruturador: Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A., acima qualificado.
4.4. Estruturador: XP Connector Realty Negócios Imobiliários Ltda., sociedade empresária limitada com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.179, 8º andar, Jardim Paulistano,
inscrita no CNPJ sob o nº 14.276.481/0001-77.
4.5. Instituições Consorciadas: As instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários,
contratadas pelo Coordenador Líder e pelo Coordenador Estruturador, em conjunto, para participar da Oferta,
nos termos da Carta-Convite e que tiverem aderido à Oferta mediante a adesão ao Contrato de Distribuição pela celebração
do Contrato de Adesão ao Contrato de Distribuição. O Coordenador Líder, o Coordenador Estruturador e as Instituições
Consorciadas são denominados, conjuntamente, “Instituições Intermediárias”.
4.6. Gestor: TRX Gestora de Recursos Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros,
nº 870, Conjunto 242, 24º Andar, Parte A, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o nº 13.362.610/0001-87,
devidamente autorizada pela CVM a exercer atividade de administrador de carteira de valores mobiliários, conforme Ato
Declaratório CVM nº 11.864, de 04/08/2011.
4.7. Taxa de Administração: Equivalente ao percentual de 1,28% (um inteiro e vinte e oito centésimos por cento)
ao ano calculada sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo apurado e provisionado diariamente e pago mensalmente,
por período vencido, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente aos serviços prestados. Além do percentual acima
estabelecido, por ocasião da Primeira Emissão, a Taxa de Administração será acrescida de um percentual equivalente
à 0,8% (oito décimos por cento) calculado sobre o valor efetivamente integralizado de quotas, a ser pago pelo Fundo
ao Gestor em até 5 (cinco) dias úteis após a data de integralização. Para mais detalhes sobre os valores e a forma de cálculo
da Taxa de Administração, consulte o Regulamento e o Prospecto.
4.8. Taxa de Gestão: A remuneração do Gestor está compreendida na Taxa de Administração prevista acima, de modo que
parcela da Taxa de Administração será destinada ao pagamento da remuneração do Gestor a título de Taxa de Gestão,
equivalente ao percentual de 1% (um por cento) ao ano calculado sobre o patrimônio líquido do Fundo, além do percentual
adicional de 0,8% (oito décimos por cento) mencionado no item acima. O Gestor poderá, à seu exclusivo critério,
conceder descontos na sua remuneração, por período determinado pelo próprio Gestor, sendo que nesta hipótese todos os
quotistas do Fundo serão informados anteriormente sobre o fato e tal informação será disponibilizada na página da CVM e
da BM&FBOVESPA na rede mundial de computadores. Diante do disposto acima, o Gestor estabelece que durante os
primeiros 12 (doze) meses do Fundo, contados da data de integralização das quotas da Primeira Emissão, será dado um
desconto de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) de modo que a taxa que vigorará somente durante o período referido
será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento). Assim, a partir do 13º (décimo terceiro) mês contados da data de
integralização das quotas da Primeira Emissão, a remuneração do Gestor será de 1% (um por cento).
4.9. Taxa de Performance: Não será cobrada taxa de performance.
4.10. Taxa de Ingresso: Não será cobrada taxa de ingresso dos subscritores das quotas do Fundo nesta Primeira Emissão,
sendo que, para as demais emissões do Fundo, haverá deliberação relativa a tal cobrança pela Assembleia Geral de Quotistas.
4.11. Taxa de Saída: Não será cobrada taxa de saída.
4.12. Remuneração das Instituições Intermediárias: A título de comissão e serviços previstos no âmbito da Oferta,
o Fundo pagará: (i) uma comissão de estruturação devida ao Coordenador Estruturador e ao Estruturador, equivalente
a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor distribuído na Oferta; (ii) uma comissão de colocação devida às Instituições
Intermediárias, sendo as comissões (i) e (ii) devidas nas proporções descritas na “Seção 7.20 - Remuneração das
Instituições Intermediárias” do Prospecto e denominadas “Comissão de Estruturação” e “Comissão de Colocação”,
respectivamente; e (iii) uma comissão de coordenação, devida aos Coordenadores da Oferta, equivalente à diferença entre
o valor pago a título de comissão de colocação às Instituições Intermediárias a título de “Comissão de Coordenação”,
a ser alocada nos termos descritos em referida seção do Prospecto.

5. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA OFERTA
Em 08/10/2012, por meio do Instrumento de Particular de Quinta Alteração do Regulamento do Fundo e antes da concessão
do registro da Oferta pela CVM, houve uma modificação da Oferta, conforme Comunicado ao Mercado sobre a modificação
da Oferta. A modificação da Oferta teve por escopo alterar um dos Ativos Imobiliários a ser adquirido pelo Fundo,
o volume da Oferta, os custos estimados, o cronograma indicativo e o valor do desconto a ser concedido pelo Gestor
em sua remuneração, bem como alguns outros ajustes voluntários realizados pelo Administrador e pelo Coordenador Líder
nos documentos da Oferta, inclusive no Prospecto. Ressalta-se que o Prospecto disponível para consulta nos endereços
informados no item 7 abaixo já contempla as alterações acima descritas, bem como todas as condições atualizadas da Oferta
e do Fundo.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Os termos e expressões, em sua forma singular ou plural, utilizados neste Anúncio de Início e nele não definidos têm o
mesmo significado que lhes é atribuído no Prospecto e no Regulamento.

7. FORMA DE OBTENÇÃO DE MAIORES INFORMAÇÕES
Maiores esclarecimentos a respeito da Oferta, bem como cópias do Regulamento e do Prospecto poderão ser obtidas
com o Coordenador Líder, com as demais Instituições Intermediárias, com o Administrador e com a CVM, nos endereços
a seguir indicados:

• Coordenador Líder
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, CEP 22640-102, Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (11) 3526-1300
Website: http://www.xpi.com.br/conteudo/oferta-publica.aspx (acessar a Opção “TRX Edifícios Corporativos
Fundo de Investimento Imobiliário - FII”, acessar o item Saiba Mais, e, na sequência, Prospecto Preliminar)

• Coordenador Estruturador
BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A.
Rua Minas de Prata, nº 30, 15º Andar, Vila Olímpia, CEP 04552-080, São Paulo - SP
Tel.: (11) 3074-8000
Website: www.banifib.com.br (acessar, no cabeçalho da página, as opções Produtos e Serviços >Mercado de
Capitais > Prospectos)

• Instituição Administradora
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), CEP 01311-920, São Paulo - SP
Tel.: (11) 4009-7389
Website: www.citi.com.br/corporate, (acessar o item Prospectos de Operações e, em seguida, FII - Fundo de
Investimento Imobiliário)

• Entidade Reguladora
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111, 2°, 3°, 5°, 6° (parte), 23°, 26° ao 34° andares, CEP 20050-901, Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3554-8686
Website: www.cvm.gov.br (neste site acessar “Ofertas Registradas”, selecionar o ano “2012”, selecionar a opção
“Quotas de Fundo Imobiliário” e “Ofertas Primárias”)

• Mercado de Negociação
BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Rua XV de Novembro, nº 275, CEP 01010-010, São Paulo - SP
Tel.: (11) 2565-4000
Website: www.bmfbovespa.com.br (no item Notícias, clicar na opção mais notícias, e no canto inferior direito,
clicar no item Prospectos - Ofertas Públicas de Fundos de Investimentos)

8. AVISOS
8.1. O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS
QUOTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
8.2. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas e, tampouco, faz julgamento sobre a qualidade
do Fundo, do Administrador ou das quotas a serem distribuídas.
8.3. As aplicações no Fundo não contam com garantia do Administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
8.4. O Fundo poderá realizar aplicações que coloquem em risco parte ou a totalidade de seu patrimônio.
8.5. O Fundo pode realizar operações nas quais o Administrador atue na condição de contraparte do Fundo.
8.6. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento ao aplicar seus recursos.
8.7. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
8.8. Recomenda-se a leitura completa do Regulamento e do Prospecto antes da aceitar esta Oferta.

LEIA O REGULAMENTO E O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO.

TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ nº 15.006.267/0001-63

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31/10/2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472”), na Instrução CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400”),
e na Lei nº 8.668, de 25/06/1993, conforme alterada, a CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), CEP 01311-920,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.868.597/0001-40, devidamente autorizada pela CVM a administrar e gerir carteiras de valores mobiliários pelo Ato Declaratório CVM nº 1.223, de 08/01/1990, na qualidade de instituição prestadora dos serviços de administração,
custódia qualificada, controladoria, escrituração de quotas (“Administrador”) do TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ sob o nº 15.006.267/0001-63 (“Fundo”), em conjunto com a
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, CEP 22640-102,
inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 (“Coordenador Líder”) e o BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30, 15º Andar, Vila Olímpia, CEP 04552-080,
inscrito no CNPJ sob o nº 33.753.740/0001-58 (“Coordenador Estruturador”), comunicam o início da distribuição pública de 1.467.000 (um milhão, quatrocentas e sessenta e sete mil) quotas da primeira emissão (“Oferta”) com valor unitário de emissão
de R$ 100,00 (cem reais) cada quota, perfazendo o montante de

R$ 146.700.000,00
(cento e quarenta e seis milhões e setecentos mil reais)

Registro de Distribuição Pública da Oferta na CVM em 31/10/2012, sob o nº CVM/SRE/RFI/2012/035
Código ISIN das quotas: BRXTEDCTF006

A Oferta terá início na presente data, 1º/11/2012. A distribuição pública das quotas da primeira emissão foi deliberada pelo Administrador em 25/06/2012 e alterada em 08/10/2012.
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