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Reunião Ordinária 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de São Jerônimo às 11h o Comitê de 
Investimentos do RPPS/SJ, composto nesta data pelos servidores Ana Beatriz 
Ferreira Garcia o gestor de investimentos Bruno Cristiano Coleto 
Montemaggiore e o presidente do RPPS Tiago Oliveira dos Santos. O Comitê 
reuniu-se para fazer a análise do mercado doméstico e internacional 
perspectivas até a presente data das rentabilidades dos ativos do RPPS, 
comparando com o IPCA 15 que é uma prévia do IPCA que sai pelo 10º dia do 
próximo mês, e está em torno de 0,13%. O gestor Bruno iniciou apresentando 
as perspectivas do cenário do mercado e dizendo que mesmo sem previsão 
de novas pesquisas de intenção de votos neste momento, os investidores 
seguem monitorando o noticiário eleitoral brasileiro, depois que a 
preocupação com as perspectivas para a eleição levou o dólar para o patamar 
de R$ 4,00. No exterior, os Estados Unidos e a China intensificaram sua guerra 
comercial nos últimos dias com a adoção de tarifas de 25% sobre US$ 16 
bilhões em mercadorias um do outro, mesmo que autoridades de ambos os 
lados tenham retomado negociações em Washington. As duas maiores 
economias do mundo adotaram agora tarifas sobre um total combinado de 
US$ 100 bilhões em produtos desde o início de julho, com mais por vir, 
ampliando os riscos crescimento econômico global. A atuação do BC O Banco 
Central vendeu nesta sessão 4.800 swaps cambiais tradicionais, equivalentes 
à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de setembro, no total 
de US$ 5,255 bilhões.  Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do 
mês, terá feito a rolagem integral. Prosseguindo, o gestor Bruno apresentou 
as rentabilidades até o fechamento do dia 29/08/18, que demonstra que por 
volta de  65% do patrimônio líquido fechará com uma rentabilidade em torno 
de 0,450%, média do DI e do IRFM-1, enquanto os fundos voláteis, como IMA-
B e IDKA 2, apesar de ter apresentado no interstício entre a última reunião e 
a presente vários momentos de volatilidade não apresenta rendimento 
negativo com exceção do IMA-B que até ontem acumula uma perda de 
0,08%. Se o mês fechar assim, levando em consideração a perspectiva do IPCA 
acredita-se que a meta será alcançada no mês de agosto.  Tendo em vista esta 
perspectiva, os membros do comitê entendem que a política conservadora 
adotada pelo RPPS tem se mostrado eficaz e eficiente, e continuará sendo 
mantida. Não havendo mais assuntos em pauta, a reunião foi dada por 
encerrada e eu, Carolina Azevedo Guimarães, lavro a presente ata que será 
assinada por mim e pelos membros do Comitê de Investimentos. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 


