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MAIO 2014 

Caro Cliente, 

 

Em maio, o mercado doméstico de títulos teve um ótimo desempenho, em parte seguindo o fechamen-
to das taxas futuras de juros nos Estados Unidos e também na Europa. Esse movimento refletiu as 
frustrações seguidas com os dados de atividade do primeiro trimestre, redução da volatilidade nos mer-
cados de títulos (levando a menores prêmios a termo da curva de juros), expectativa de anúncio de 
novas medidas de estímulo econômico pelo Banco Central Europeu e menores expectativas de juro 
neutro americano de longo prazo (menor PIB potencial). 

 

A taxa americana de juros futuro de 10 anos apresentou queda de 17 pontos-base em maio, enquanto 
que a taxa brasileira de juros com vencimento em janeiro de 2021 fechou 58 pontos-base no mês. No 
caso do mercado doméstico, a maior probabilidade de vitória da oposição (informação já presente no 
mês anterior), a deterioração nos indicadores de confiança econômica de maneira generalizada, o arre-
fecimento das pressões inflacionárias e o final do ciclo de alta de juros contribuíram para a queda mais 
acentuada dos juros futuros no Brasil. As taxas reais futuras de juros, medidas pelo mercado de NTN-
Bs, também apresentaram relevante movimento de queda em maio, com o retorno do título vincendo 
em 2050 apresentando fechamento de 53 pontos-base. O índice Ibovespa e o Real apresentaram pe-
quenas quedas em relação ao fechamento de abril, de -0,8% e -0,4%, respectivamente.  

 

Trabalhamos para os próximos meses com um cenário ainda construtivo para o mercado de títulos, 
sem maiores solavancos vindos do processo de normalização de política monetária nos EUA e a conti-
nuidade no afrouxamento monetário na Europa. No cenário doméstico, as divulgações de pesquisas 
eleitorais tendem a ser fonte de volatilidade para os mercados locais. O fraco desempenho da econo-
mia brasileira e um período de trégua (sazonal) na inflação mensal também dão suporte ao desempe-
nho do mercado de títulos.   
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China 

 

Ao longo de maio novas medidas pontu-
ais de estímulo econômico foram adota-
das pelo Governo chinês na tentativa de 
estabilizar a desaceleração da atividade. 
Depois de um primeiro trimestre mais fra-
co do que o esperado, o governo de-
monstrou certa preocupação com o cum-
primento da meta de 7,5% de crescimen-
to para esse ano, e passou a adotar pe-
quenas medidas de ajuste fino, tais como: 
aceleração dos gastos com ferrovias e 
habitação, redução de imposto para pe-
quenas empresas e redução de compul-
sório para os bancos comerciais que rea-
lizassem empréstimos para pequenas e 
médias empresas. 

 

Apesar da ação do Governo acreditamos 
que tais medidas tenham o papel apenas 
de suavizar o processo, ora em curso, de 
transição para uma economia cuja com-
posição terá proporcionalmente mais con-
sumo, não acreditamos que tais medidas 
tenham fortes impactos sobre o cresci-
mento econômico, até mesmo pelo tama-
nho do estímulo, que não é nada compa-
rável em termos de magnitude às medias 
adotadas durante a crise. Entretanto, os 
riscos de percurso relacionados ao siste-
ma financeiro e à transição de modelo de 
crescimento permanecem no radar.  

Zona Euro 

 

Na Europa, o debate continuou a cerca 
dos baixos números de inflação e da 
perspectiva de anúncio de novas medidas 
de estímulo econômico pelo Banco Cen-
tral Europeu. Em maio a inflação registrou 
pelo oitavo mês seguido uma leitura abai-
xo de 1%, e assim, bem distante da meta 
que é um número próximo, mas abaixo de 
2%. E apesar das boas expectativas de 
recuperação da atividade a mesma deve-
rá ser muito lenta e, sendo assim, insufici-
ente para reduzir o elevado slack da eco-
nomia nos próximos anos.  

 

Neste contexto de atividade fraca e inflação baixa, o Ban-
co Central anunciou na última reunião que está confortá-
vel em anunciar medidas adicionais de política monetária 
em sua próxima reunião. Além do corte da taxa básica de 
juros e da taxa de depósito para território negativo, outras 
medidas estão sendo cogitadas pelo mercado, a maioria 
voltada para o mercado de crédito, principalmente o dire-
cionado para pequenas e médias empresas.  

Cenário Econômico 

EUA 

 

O debate sobre a taxa de juros de longo prazo nos EUA 
foi um dos destaques de maio. Nesse sentido, vale menci-
onar o discurso do presidente do FED de Nova Iorque, 
William Dudley, no qual vislumbra que a taxa de juros de 
longo prazo será bem menor que a média histórica, de 
4,25% a.a., por três razões: (1) maior poupança por moti-
vo de precaução e menor investimento por um longo perí-
odo, (2) menor crescimento da força de trabalho (por con-
ta do envelhecimento da população) e moderada expan-
são da produtividade, que levará a um menor crescimento 
do produto potencial e (3) mudanças na regulação bancá-
ria, com o intuito de tornar o sistema financeiro mais ro-
busto. Ainda com relação à política monetária, Dudley 
disse que o ritmo de elevação da taxa de juros será pro-
vavelmente lento e não dependerá apenas de como a 
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economia evoluiu, mas também como as condições fi-
nanceiras respondem ao aperto monetário. 

 

Com relação à ata divulgada no mês, o FOMC discutiu 
a estratégia de saída dos estímulos monetários, sem 
maiores repercussões para o mercado financeiro. No 
que diz respeito à atividade econômica, vale mencionar 
a revisão do crescimento do PIB do primeiro trimestre, 
de -0,1% para -1%, explicado principalmente pela que-
da de estoques. O setor imobiliário seguiu frustrando as 
expectativas de mercado e a taxa de inflação, medida 
pelo núcleo do PCE, acelerou de 1,2% para 1,4%, tam-
bém sem maiores repercussões. 

continuem ampliando seu portfólio em ati-

vos denominados em Reais.  

 

No lado de atividade, o PIB do primeiro tri-

mestre veio em linha com as expectativas, 

crescendo 0,2%tri/tri (após ajuste sazonal) 

e, com a incorporação da nova Pesquisa da 

Indústria e novos dados de serviços, houve 

revisão do PIB de 2013 de 2,3% para 2,5%. 

Destaques negativos no PIB ficaram por 

conta da queda de 2,1%tri/tri dos investi-

mentos (após ajuste sazonal) e do consu-

mo das famílias que caiu 0,1%tri/tri, queda 

que não se observava desde o terceiro tri-

mestre de 2011.  

 

As pesquisas de confiança mostraram dete-

rioração generalizada em maio, sugerindo 

fraco desempenho da economia ao longo 

dos próximos meses.  Por fim, as pressões 

de preços agrícolas têm mostrado arrefeci-

mento, levando a leituras menores de infla-

ção ao consumidor e, sobretudo, nos IGPs. 

Dessa maneira, entramos em um período 

sazonal de trégua nas leituras mensais de 

inflação. 

Cenário Econômico 

Brasil 

 

Com relação a Brasil, a última decisão do Copom trouxe 

o fim do ciclo de aperto da política monetária, com o 

Banco Central mantendo a taxa Selic estável em 11% 

a.a. No que diz respeito ao programa de swaps do Ban-

co Central, o presidente Tombini sinalizou que o progra-

ma poderá ser alterado. De acordo com ele, mais recen-

temente, houve um arrefecimento da demanda. 

 

Por um lado, os swaps continuam sendo canalizados 

para empresas não financeiras e fundos de investimen-

to. Por outro, os investidores não residentes reduziram 

ligeiramente a busca por essa proteção, não obstante 
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CDI 

 

Mês com forte fechamento da curva de juros brasileira 
puxado por diversos fatores domésticos e externos. 

 

Inicialmente com maior intensidade na parte longa, re-
fletindo ainda queda de probabilidade de reeleição do 
atual governo. 

 

Ao longo do mês, com fluxo de notícias mais benigno 
no campo inflacionário, com aparente reversão dos pre-
ços dos alimentos, o mercado começou a precificar o 
fim do ciclo de altas da Selic, sendo esta confirmada 
pelo Banco Central no fim do mês. 

 

Vale ressaltar também certa preocupação no âmbito 
externo quanto a recuperação dos países desenvolvi-
dos, fazendo com que suas taxas de juros mais longas 
permanecessem contidas no período, favorecendo as-
sim, o fluxo para emergentes. 

 

Diante de tais acontecimentos, os fundos obtiveram 
performances positivas fazendo com que optássemos 
pela redução relevante do nível de risco, mantendo al-
gumas estratégias de opções com positivo risco-retorno 
e pequena exposição em juros reais. 

Bradesco, com 5,41% e 5,16% do Patrimô-
nio, respectivamente. Os setores de maior 
exposição são Bancos e Elétrico, com 43% 
e 19%, respectivamente. 

O Fundo fechou o mês com um yield da 
carteira de crédito equivalente a 1,09% aci-
ma do CDI e duration de 1,96 anos. 

 

Estratégias Crédito Inflação 

 

Mês de queda acentuada de volatilidade, 
em especial no mercado de câmbio, favore-
cendo a estratégia de carry trade. Além 
disso, a redução da taxa do treasury de 10 
anos dos EUA, saindo de 2,64% para 
2,47%, com a atividade doméstica dando 
maiores sinais de desaceleração e Banco 
Central do Brasil encerrando o ciclo de alta 
de juros, levou a  um forte fechamento das 
curvas de juros nominal e real. 

 

O contrato de DI com vencimento em 2017 
saiu de 12,26% a.a. para 11,64% a.a., valo-
rizando 2,43% no mês. Ao mesmo tempo, o 
índice IMAB-5 valorizou 1,51% e o IMA-B 
4,57% no período. 

 

No mês de maio o destaque no mercado 
primário de debêntures ficou por conta da 
emissão do Grupo Santo Antonio Energia, 
controlado por Odebretch Energia, Andrade 
Gutierrez Participações, Cemig GT, Furnas 
e Caixa Econômica, captou R$ 700 milhões 
em Debêntures Incentivadas. 

 

Este tipo de ativo, que conta com isenção 
fiscal para pessoa física, se encontra em 
expansão e tem atraído a cada dia mais a 
atenção dos investidores e das companhias 
que se enquadram no perfil de emissão (o 
Ministério correspondente precisa aprovar a 
debênture como meio de financiar algum 
projeto de infraestrutura). 

 

Devido ao incentivo fiscal, que não se limita 
aos juros remuneratórios das debêntures, 
mas também incide sobre o ganho de capi-
tal, usualmente as debêntures incentivadas 

Gestão Renda Fixa 

Crédito CDI 

 

O mês de maio foi marcado pela volta das companhias 
do setor elétrico ao mercado primário de debêntures. 
CPFL, Copel e Duke emitiram juntas R$ 1,8 bilhões 
através de bookbuildings realizados durante o mês, 
sendo R$ 1,5 bilhões em CDI. 

 

Demos prosseguimento à estratégia de priorizar a com-
pra de ativos com vencimentos mais curtos através de 
compra de LFs decorridas e debêntures no mercado 
secundário. 

 

O Fundo fechou o mês com 92% do patrimônio alocado 
em crédito privado (contra 87% em em abril), sendo 
42% em debêntures, 26% em Letras financeiras, 17% 
em CDBs, e 7% em FIDCs. 

 

Com a aquisição de debêntures de Copel e Ecorodovi-
as, ultrapassamos a marca de 50 emissores distintos na 
carteira do fundo, sendo os mais representativos Itaú e 
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são emitidas com prêmios acima da NTN-
B muito reduzidos (em certas ocasiões, 
negativos). 

 

Desta vez, no entanto, como se tratava de 
um projeto de uma hidrelétrica que ainda 
não se encontrava em funcionamento no 
momento da emissão e devido ao fato de 
a emissora ter optado por instituir um piso 
de taxa para a emissão, para que institui-
ções como assets e fundações também 
pudessem participar, a debênture foi emi-
tida com nível de prêmio mais atrativo – 
110 bps acima da NTN-B 2022 – e opta-
mos por participar do bookbuilding. 

 

Devido a sobre demanda no processo, 
muitos investidores que não conseguiram 
comprar o lote desejado recorreram ao 
secundário para comprar o ativo, de for-
ma que o prêmio do papel rapidamente 
fechou de 1,10% para 0,60% da NTN-B 
2022. 

O Portfólio conta com 49% em exposição a crédito priva-
do, sendo 12% em LFs e CDBs e 37% em debêntures. O 
emissor mais representativo da carteira é o Grupo Lojas 
Renner, com 6,30% do Patrimônio. Em relação a distribui-
ção setorial, o setor elétrico, com 15% do portfólio, é o 
mais representativo. 

 

 

Crédito IMA-B 

 

O Fundo fechou o mês com um Yield médio de 6,32% 
a.a. e Duration de 7,48 anos, enquanto a carteira de cré-
dito tinha Yield de 6,55% a.a. e Duration de 4,04 anos e o 
Benchmark Yield de 5,80% a.a. e Duration de 7,36 anos. 

 

O Fundo fechou o mês de maio com 61% do Patrimônio 
Líquido alocado em crédito privado. Destes, 51% em De-
bêntures e 10% em Letras Financeiras. As NTN-Bs repre-
sentavam 30,80% do P.L., estando o restante no caixa 
(0,20% do Patrimônio). 

 

Os setores mais representativos da carteira no mês foram 
Elétrico, com 14,50% do P.L., e Bancos, com 10,15%. Em 
relação à alocação por emissor, BR Malls é a maior expo-
sição do Fundo, com 7,74% do patrimônio.  

 

Itaú deixou de ser o emissor mais representativo da car-
teira porque diminuímos posição para comprar debêntu-
res de Taesa, de forma a alongar mais o fundo e por con-
siderarmos uma troca com bom risco retorno, substituindo 
parta das Letras Financeiras do Itaú com duration de 3 
anos e prêmio de 0,85% acima da NTN-B 2017 por de-
bêntures da Taesa com duration de 4,5 anos e prêmio de 
1,35% acima da NTN-B 2020. 

Gestão Renda Fixa 

Crédito IMAB-5 

 

Para o Fundo indexado IMAB-5, iniciamos 
a montagem da carteira adicionando du-
ration através da alocação em debêntures 
mais longas que o benchmark. A decisão 
foi baseada no fato de considerarmos que 
a parte mais curta da curva estava com 
pouco prêmio e também porque algumas 
debêntures ainda embutem um prêmio 
acima da NTN-B equivalente muito alto, 
favorecendo o carrego dos ativos. 

 

O Fundo fechou o mês de maio com Yield 
médio de 6,19% a.a. e Duration de 2,13 
anos, enquanto a carteira de crédito pos-
suía Yield de 6,54% a.a. e Duration de 
2,45 anos e o Benchmark Yield de 5,62% 
e Duration de 2,03 anos. 
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Inflação 

 

No mês de maio, a confiança dos empresários e consu-
midores caiu e por ser “leading indicator” do PIB fez 
com que alguns economistas revisassem suas proje-
ções de crescimento para pior. Essa preocupação com 
o crescimento da economia brasileira mudou a expecta-
tiva quanto à condução de política monetária contribuin-
do para o fechamento dos juros curtos. Além disso, as 
coletas de inflação vêm trazendo certo alívio no IPCA, o 
que também contribuiu para a queda na taxa de juros. 

 

Já na parte longa da curva, vale destacar o desempe-
nho da NTN-B 2050 que fechou 53 bps e rendeu 8,72% 
no mês. Esse movimento pode ser justificado pelo cená-
rio econômico propício para realização de operações de 
“carry trade” em que os países desenvolvidos estão 
com taxas de juros baixas atraindo investidores para o 
Brasil por possuir altas taxas de juros. Outro fator impor-
tante foram as pesquisas eleitorais que mostraram que-
da na avaliação do governo Dilma. 

  

Outro fato que merece destaque para os fundos de in-
flação foi mudança na composição dos benchmarks dos 
fundos de inflação. A NTN-B 2019, que fazia parte do 
índice IMA-B 5+, passou a compor o IMA-B 5.  

 

O quadro abaixo ilustra o comportamento de algumas 
NTNBs em Maio: 

 

 

Os fundos de inflação curta no final do mês de maio 
estavam com uma duration de 2.06 anos e yield médio 
de 5,70%. Já os fundos de inflação longa, fecharam o 
mês com uma duration de 10.98 anos e yield médio de 
6,00 %. 

Gestão Renda Fixa 

Proteção Real 

 

Mês com forte fechamento da curva de ju-
ros brasileira. 

 

No âmbito externo a manutenção das taxas 
de juros dos países desenvolvidos, gerada 
por certo questionamento quanto a efetiva 
recuperação destes, favoreceram o forte 
fluxo para ativos brasileiros. 

 

Agregando a isso, dados de inflação mos-
trando alguma surpresa quanto a velocida-
de da volta do choque de alimentos e pers-
pectivas no mínimo decepcionantes para a 
atividade doméstica, o Banco Central do 
Brasil optou por enfim dar fim ao ciclo de 
altas da Selic. 

 

Ao longo do mês optamos por reduzir rele-
vantemente o risco no miolo da curva, op-
tando por manter parte deste via juros reais 
mais longos. 

 

Além disso, aumentamos nossa alocação 
em opções devido ao baixo nível de volatili-
dade implícita.  
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Visão Geral 

 

Nos EUA, os dados de atividade e empre-
go continuam apresentando a mesma 
dinâmica de recuperação dos últimos me-
ses. Embora contínua, ainda não fornece 
segurança suficiente para que o FED si-
nalize uma mudança de postura. Na Chi-
na, o fluxo negativo de dados e notícias 
arrefeceu, a economia apresentou uma 
leve recuperação da confiança na mar-
gem, e o governo vem adotando medidas 
pontuais de modo a reforçar a saúde fi-
nanceira do sistema. 

  

No ambiente doméstico, os dados de con-
fiança vieram mais fracos em maio e os 
de atividade, aquém do verificado no 1º 
trimestre. Corrobora-se a visão de que 
2014 será um ano desafiador, e as proje-
ções do mercado para o crescimento do 
PIB já convergem para 1%. Na margem, 
a inflação também surpreendeu para bai-
xo, reforçando a decisão do Banco Cen-
tral de parar, no momento, o ciclo de alta 
de juros iniciado em abril-13. Além disso, 
os mercados continuam bastante influen-
ciados pelas pesquisas eleitorais, o que 
tende a se intensificar a medida que se 
iniciam os debates e a propaganda eleito-
ral oficial. Desta forma, vemos um merca-
do bursatil no mês de junho ainda volátil e 
com baixo volume negociado, muito influ-
enciado pelo inicio da Copa do Mundo no 
Brasil no dia 12, evento que aumenta 
também o risco de ocorrência de protes-
tos e do anúncio de greves. 

  

Não podemos deixar de mencionar os 
dados divulgados pela ONS no final de 
maio, sinalizando uma perspectiva melhor 
de chuvas, com a possibilidade de ocor-
rência do El Niño. Com isso, o PLD, recu-
ou do patamar máximo de R$822/Mwh 
verificado desde fevereiro para R$ 579/
Mwh, reduzindo a necessidade de capital 
de giro das distribuidoras e afastando o 
risco de racionamento no curto prazo. No 
entanto, alguns players do mercado se-
guem bastante preocupados com o setor 
e muitos defendem que o contingencia-
mento já deveria ter sido adotado de mo-
do a manter a segurança e a confiabilida-
de do sistema. 

Estratégia Dividendos 

 

Em maio, os principais índices de mercado apresentaram 
ligeira queda. O IBX-100 caiu 1,12% e o fundo Icatu Van-
guarda Dividendos FIA recuou 0,32%. No ano de 2014, 
nosso fundo sobe 1,03% contra queda de 0,60% do IBX-
100. 

 

As principais contribuições positivas em maio vieram dos 
investimentos em BB Seguridade, Alupar, Souza Cruz e 
Ecorodovias. Pelo lado negativo, destaque para Ultrapar, 
Ambev, Vale e Itausa. Veja a seguir a atribuição de per-
formance para o fundo no mês passado de cada um dos 
papeis citados: 

 

 

 

 

 

Mantemos, portanto, a mesma postura dos últimos me-
ses. Com a percepção de um ambiente econômico ainda 
fraco e incerto, continuamos com o racional de alocação: 
diversificação setorial e empresas defensivas e com bons 
fundamentos, em linha com a estratégia definida do fun-
do. Especificamente, vale destacar a evolução do proces-
so sobre os planos econômicos, movida por correntistas 
contra os bancos. Em maio o STF decidiu acatar o pedido 
da AGU, por mais tempo para que a questão seja estuda-
da antes de uma decisão final. Acreditamos que o julga-
mento não deva ser retomado antes das eleições. Além 
disso, alguns fatos reforçam o cenário de um desfecho 
favorável aos bancos: estudos do próprio BCB são contrá-
rios a tese de que os bancos lucraram com os planos e a 
exposição dos bancos públicos, aliado a seu balanço 
mais frágil, cria mais problemas fiscais para o próprio go-
verno em caso de derrota. Ou seja, os bancos hoje con-
tam com o apoio do corpo técnico da área econômica do 
próprio governo. 

Gestão Renda Variável 
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Em relação às alterações da carteira em maio, destaca-
mos o aumento das posições em BB Seguridade e Am-
bev. No caso de BB Seguridade, apesar da boa perfor-
mance do papel, achamos que ainda há espaço para 
um re-rating adicional, dado nossa expectativa de cres-
cimento de lucros acima de 20% ao ano para os próxi-
mos quatro anos. No caso de Ambev, nos aproveitamos 
ao longo do mês da pior performance da ação para adi-
cionar mais posição, dada nossa visão  bastante cons-
trutiva para a empresa. Ao longo do mês, continuamos 
reduzindo nosso investimento em BMF Bovespa, que 
apresentou dados operacionais muito fracos em maio e 
deve sofrer com mais dois meses fracos de volume ne-
gociado, em função do evento Copa do Mundo. Além 
disso, reduzimos nossa já pequena exposição em Sou-
za Cruz após a boa performance do papel no mês pas-
sado. Temos objetivo de zerar nossa exposição na refe-
rida ação. 

 

Gestão Renda Variável 
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Estratégia IBX Ativo 

 

Segue o performance attribution do IBX FIA. A 
primeira coluna é a nossa aposta atual, não é a 
média do período. A segunda coluna é exata-
mente o diferencial de retorno frente ao IBX pon-
derado pelo nosso over ou under ao longo do 
mês. 

 

IBX (Índice) teve desempenho de -1,12% - IBX 
FIA perdeu 0,48% em relação ao IBX. 

 

Merece destaque nossa posição comprada em 
Suzano (SUZB5), que obteve excelente perfor-
mance em abril em função da divulgação de da-
dos econômicos mais favoráveis na China que 
acabou por acalmar as preocupações de investi-
dores quanto a sustentabilidade dos atuais pre-
ços de celulose. Além disso, a posição em Ban-
co do Brasil Seguridade (BBSE3) também gerou 
retornos substanciais durante o mês devido ma-
nutenção das boas perspectivas quanto ao cres-
cimento de receita da empresa via o aumento da 
penetração dos produtos de seguridade na base 
de clientes do Banco do Brasil.   

 

Do lado negativo, fomos impactados pela alta de 
ações de Embraer (EMBR3) e Souza Cruz 
(CRUZ3) quais mantemos posição vendida. A 
Embraer se beneficiou devido ao anuncio de um 
novo contrato de venda de aviões para a FAB. 
Em relação a CRUZ3, a ação teve um mês de 
desempenho positivo após alguns meses de per-
formance ruim. 

Estratégia Retorno Absoluto 

 

Segue o performance atribution do Icatu Van-
guarda Top Ações FI. A primeira coluna é a nos-
sa posição atual, não é a média do período. A 
segunda coluna é exatamente retorno absoluto 
do papel ponderado pela participação na carteira 
ao longo do mês. 

 

IBX (Índice) teve desempenho de -1,12% - TOP 
Ações: -1,46%. 

 

Merece destaque nossa posição comprada em 
Suzano (SUZB5), que obteve excelente perfor-
mance em abril em função da divulgação de da-
dos econômicos mais favoráveis na China que 
acabaram por acalmar as preocupações de in-
vestidores quanto a sustentabilidade dos atuais 
preços de celulose. Além disso, a posição em 
Banco do Brasil Seguridade (BBSE3) também 
gerou retornos substanciais durante o mês devi-
do manutenção das boas perspectivas quanto ao 
crescimento de receita da empresa via o aumen-
to da penetração dos produtos de seguridade na 
base de clientes do Banco do Brasil.   

 

Do lado negativo, o principal destaque foi Itaúsa 
(ITSA4). O resultado do julgamento do processo 
dos planos econômicos no STJ impactou negati-
vamente as ações do setor financeiro. 

Gestão Renda Variável 
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Quadro de Rentabilidade 
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Quadro de Rentabilidade 
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Obrigado, 

 Icatu Vanguarda 


