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Aos oito dias do mês de agosto 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 Presidente do 
COM, Sra. Carolina Azevedo Guimarães. 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, resultados 
dos investimentos em julho de 2021, e, por fim, traçar as diretrizes dos investimentos e 
desinvestimentos até a próxima reunião. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC) aumentou a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual. Assim, a taxa de 
referência do país passa de 4,25% ao ano para 5,25% a.a. Essa foi o quarto aumento consecutivo 
desde o início do movimento de alta dos juros, em março. Já, o novo programa social que o 
governo planeja lançar deve englobar pagamentos mensais por meio do Bolsa Família e ainda um 
benefício variável atrelado ao desempenho da União com a venda de estatais, segundo integrantes 
do Executivo. A intenção é batizar esse conjunto de iniciativas como "Auxílio Brasil". O novo fundo 
que será proposto para acelerar o pagamento de precatórios deve furar a regra do teto de gastos, 
segundo apuração da CNN com integrantes do governo. Para reduzir a resistência política ao plano, 
a equipe econômica pretende propor que parte do arrecado por esse fundo seja distribuído à 
população de baixa renda. Em entrevista à CNN, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), defendeu a proposta que quer estender o prazo de pagamento dos precatórios e disse 
que a proposta é importante para não inviabilizar investimentos. O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a afirmar que a Petrobras tem um fundo de cerca de R$ 3 bilhões para fazer um programa 
nos moldes do vale-gás e subsidiar a compra do botijão de gás de cozinha para a população de 
baixa renda. "A ideia é dar um bujão de gás a cada dois meses para o pessoal do Bolsa Família", 
disse o presidente. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Gustavo Montezano, voltou a estimar as operações de privatização da Eletrobras e dos 
Correios para o primeiro semestre de 2022, embora a concretização das vendas dependa do 
"apetite de mercado" para realizá-las no "preço correto". Com 300 mil acordos de renegociação 
de mais de R$ 100 bilhões em dívidas com a Receita Federal, as transações tributárias contribuíram 
com a criação de cerca de 28 mil vagas de empregos, segundo dados do Ministério da Economia. 
Dos 10 setores da atividade econômica, a indústria de transformação liderou os acordos, com 26% 
do valor total transacionado. A forte recuperação no volume de novos negócios levou a produção 
de serviços no Brasil à maior expansão desde o início de 2013, com o setor mantendo trajetória de 
crescimento em julho, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em 
inglês). O indicador subiu a 54,4 em julho, de 53,9 em junho, segundo aumento seguido e o maior 
em oito anos e meio. Um PMI acima de 50 indica expansão. Em relação aos indexadores onde o 
RPPS tem seus recursos aplicados, até a data de 04/08 acumulava 0,280% (IMA-B), -0,023% (IDKA 
2 A), 0,049% (IRF-M1), 0,0,057% (CDI) e -0,004% (IMA-B5). No mês de julho fechamos com um PL 
de R$63.071.217,13 e uma ínfima rentabilidade de R$68.656,51, sendo que alguns fundos de 
papéis mais longos fecharam com desvalorização leve. Quanto às posições dos ativos, diante da 
instabilidade de mercado, que tem acumulado desvalorizações constantes em grande parte dos 
ativos disponíveis para investimento sugiro que os novos investimentos sejam feitos no Caixa FIC 
Novo Brasil IMA-B RF LP, e, caso este não esteja propício, no Caixa FI Brasil DI Longo Prazo e os 
desinvestimentos no Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF, visto que o primeiro apresenta uma grande 
tendência a voltar aos áureos tempos de boas rentabilidades com o aumento da taxa SELIC a fim 
de impedir a escalada inflacionária, e, o segundo, um rendimento muito baixo, porém estável, 
além de estar com uma concentração de recursos muito grande nele. 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. 

 


