ATA 015/2021
Reunião Ordinária
Aos oito dias do mês de julho 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, o
Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore, e como ouvinte a Gestora
Administrativa, Sra. Ana Beatriz Ferreira Garcia. As pautas discutidas na presente reunião foram:
breve análise de cenário econômico mundial e doméstico, 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, participou nesta quarta-feira (7) de uma audiência pública na Câmara
dos Deputados e afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve crescer 5% ou 5,5% em
2021. Segundo Guedes, o "país está surpreendendo o mundo". "O Brasil é melhor que a França,
melhor que a Itália, melhor que todo mundo do ponto de vista econômico", disse o ministro. O Pix
foi lançado em outubro de 2020 pelo Banco Central (BC) e já se tornou o segundo meio de
pagamento preferido pelos brasileiros, atrás somente dos cartões de débito e crédito, segundo
uma pesquisa feita pela Fiserv e enviada com exclusividade ao CNN Brasil Business. Entre os
participantes do estudo, 22% dizem que preferem o Pix para fazer pagamentos, enquanto 28%
preferem usar o cartão. Em entrevista à CNN o sócio da MRD Consultoria e ex-executivo da
indústria automotiva, Flávio Padovan, avalia que o setor ainda vai demorar a se recuperar. A
Anfavea, entidade que representa montadoras instaladas no Brasil, divulgou que a produção de
veículos para o mês de junho foi a menor em 12 meses, com queda de 13,4% em relação a maio.
A Petrobras vai promover um aumento de 7% nos preços de venda de gás natural para as
distribuidoras a partir de 1º de agosto, informou a companhia, citando a valorização do petróleo
no segundo trimestre deste ano. Os reajustes da companhia são realizados trimestralmente, com
variações que decorrem da aplicação de fórmulas que levam em conta a cotação no mercado
internacional e a taxa de câmbio. As vendas no comércio varejista subiram 1,4% em maio na
comparação com o mês anterior, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
nesta quarta. O resultado de maio é o segundo crescimento consecutivo do varejo, que se encontra
3,9% acima do patamar pré-pandemia. O setor acumula ganho de 6,8% no ano e de 5,4% nos
últimos 12 meses. A inflação aparece como uma das principais preocupações dos gestores de
reservas de bancos centrais, juntamente com o fracasso em pôr fim à crise da Covid-19 e o
aumento dos níveis da dívida, segundo resultados de uma pesquisa do UBS divulgada nesta quartafeira (7). Refletindo a angústia sobre a gravidade da pandemia, metade dos participantes da
pesquisa acredita que o vírus acabará somente após 2022. Em relação aos indexadores onde o
RPPS tem seus recursos aplicados, até a data de 07/07 acumulava em 0,362 (IMA-B), 0,118 (IDKA
2 A), 0,041 (IRF-M1), 0,084 (CDI) e 0,129 (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.

