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Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se remotamente, 
via Whatsapp, o Comitê de Investimentos do RPPS/SJ, composto nesta data pelos membros 
Gladis Regina Madeira Tavares, Maria da Conceição dos Santos Chaves e Tiago Oliveira dos 
Santos, a presidente do CMP, Sra. Carolina Azevedo Guimarães e a Gestora Administrativa, Ana 
Beatriz Ferreira Garcia, como ouvintes, e o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto 
Montemaggiore. As pautas discutidas na presente reunião foram: breve análise de cenário 
econômico mundial e doméstico, resultados do primeiro quadrimestre de 2021, a rentabilidade 
dos indexadores os quais balizam os ativos do RPPS informando os resultados acumulados até a 
presente data e, por fim, traçar as diretrizes dos investimentos e desinvestimentos até a próxima 
reunião. O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou nesta quarta-feira (26) que a busca por 
mais recursos explica a demora no lançamento dos programas de Bônus de Inclusão Produtiva 
(BIP) e Bônus de Incentivo à Qualificação (BIQ). Segundo ele, a ideia é que os novos programas 
repassem R$ 600 mensais para os jovens trabalhadores por pelo menos um ano. Anunciados pela 
equipe econômica há dois meses, os dois benefícios farão parte de um programa de inclusão dos 
trabalhadores informais no mercado de trabalho formal. A ideia é que o governo fique 
responsável pelo pagamento de R$ 300 ao trabalhador, pelo BIP, e, de outro lado, as empresas 
paguem mais R$ 300 ao empregado, enquanto oferecem cursos de qualificação de mão de obra 
para o mesmo. A Dívida Pública Federal (DPF) do Brasil recuou 2,92% em abril, retornando ao 
patamar de R$ 5,089 trilhões. O valor, que inclui o endividamento interno e externo do governo 
federal, corresponde à emissão de títulos públicos pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit 
orçamentário. O recuo em abril é resultado de um resgate líquido de títulos públicos recorde na 
série histórica, iniciada em 2006. O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas 
(CNTRC), grupo que reúne representantes de caminhoneiros, defendeu, em carta aberta ao 
presidente Jair Bolsonaro, que o governo deveria taxar exportações de petróleo e utilizar a 
arrecadação para reduzir impostos sobre combustíveis. A proposta é uma reação à alta de preços 
nos postos neste mês, com o fim de uma isenção temporária de tributos federais. E, apesar de 
ter desacelerado, o mercado de trabalho formal ainda registrou saldo positivo em abril, com a 
criação de 120.935 empregos com carteira assinada no país. Resultado de 1.381.767 
contratações e 1.260.832 demissões, o número é 31,8% menor que as mais de 177 mil vagas 
abertas em março. No primeiro quadrimestre do ano, o Brasil acumula 957.889 novas vagas de 
trabalho formal. No primeiro quadrimestre de 2021 uma rentabilidade bruta acumulada de 
R$272.035,01, que, perante ao esperado, – R$2.515.195,95 – equivalente a 10,33% da meta. 
Como mencionado na última ata, tal resultado aquém é consequência dos resultados negativos 
do primeiro trimestre que foram negativos devido ao cenário nacional e mundial. Em relação aos 
indexadores onde o RPPS tem seus recursos aplicados, até a data de ontem acumulava em 0,435 
(IMA-B), 0,373 (IDKA 2 A), 0,156 (IRF-M1), 0,243 (CDI) e 0,341 (IMA-B5). Quanto às posições dos 
ativos, diante da instabilidade de mercado, que tem acumulado perdas constantes e grande 
maioria dos ativos disponíveis para investimento sugiro que os novos investimentos sejam feitos 
no Caixa FI Brasil DI Longo Prazo e os desinvestimentos no Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF, visto que 
o primeiro apresenta além de uma rentabilidade que dificilmente ficará negativa, apresenta uma 
ínfima, mas positiva rentabilidade, e o segundo um rendimento muito baixo, porém estável. 
Sendo acatado por todos os presentes e nada mais havendo a discutir a reunião foi encerrada e a 
ata será assinada por mim e pelos demais presentes. 

 


