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Aos dois dias do mês de setembro 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, e, por fim, 
traçar as diretrizes dos investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. A balança 
comercial brasileira teve superávit de US$ 7,7 bilhões em agosto, recorde para o mês na série 
iniciada em 1989, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia nesta quarta-feira (1°). 
No acumulado de janeiro a agosto, o resultado é de um superávit de US$ 52 bilhões, contra saldo 
positivo de US$ 35,7 bilhões em igual etapa do ano passado. A carteira total de crédito deve crescer 
11,3% em 2021, segundo pesquisa divulgada nesta quarta pela Febraban, entidade que representa 
os bancos brasileiros, percentual acima dos 10,3% estimados em levantamento realizado em 
junho. A mudança reflete a melhora no prognóstico para a carteira pessoa física com recursos 
livres, cuja projeção de crescimento passou de 12,6% a 15,6%. A inadimplência na cidade de São 
Paulo registrou recuo de 19,1%, em julho para 18,8% em agosto. É o que mostra uma pesquisa da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Por 
outro lado, a inflação e o desemprego altos levaram a cidade a um novo recorde de 
endividamento, segundo o levantamento. A taxa de famílias endividadas passou de 66,1% para 
67,2%. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse em entrevista à CNN que o "risco 
de racionamento hoje é zero" no Brasil. Após pronunciamento em que pediu à população que 
reduza o consumo de energia, o ministro afirmou que o governo tem tomado medidas para 
garantir o abastecimento desde o final do ano passado. Mas o vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, contradisse o ministro e declarou que há, sim, um risco de racionamento. "O 
governo tomou as medidas necessárias, criou uma comissão para acompanhar e tomar decisões 
no sentido de impedir isso aí que você [repórter] colocou [o risco de racionamento], que haja 
apagão. Mas pode ser que tenha que ocorrer algum racionamento", afirmou Mourão. Na avaliação 
do professor do Programa de Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Mauricio Tolmasquim, "há risco concreto de apagões em horário de ponta, em novembro". 
Em entrevista à CNN, Tolmasquim lembrou que a chegada das estações mais quentes deve fazer, 
por exemplo, com que as pessoas "liguem o ar condicionado, e o horário de pico vai começar mais 
cedo". Com o objetivo de ajudar a aliviar a pressão da alta nas tarifas de eletricidade, a Eletrobras 
antecipará R$ 5 bilhões à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) em 2022. A destinação dos 
recursos funciona como uma contrapartida da estatal pela renovação de contratos de hidrelétricas 
em condições mais vantajosas pela empresa, conforme previsto nas regras de privatização da 
Eletrobras. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a autoridade 
monetária entende que a pior coisa para o crescimento econômico é uma inflação descontrolada, 
depois de destacar que o índice de alta dos preços no Brasil está em nível "bastante indesejado". 
Segundo Campos Neto, a inflação dificulta o planejamento de longo prazo, e isso causa 
desorganização na cadeira produtiva. Em relação aos indexadores onde o RPPS tem seus recursos 
aplicados, fechamos o mês de agosto com rentabilidades: -1,129% (IMA-B), 0,178% (IDKA 2 A), 
0,334% (IRF-M1), 0,447% (CDI) e -0,103% (IMA-B5). 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 FI 
Brasil DI Longo Prazo e os desinvestimentos no Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF, visto que o primeiro 
apresenta maior estabilidade no momento de transição para 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. 

 


