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Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 11h da manhã, 
reuniram-se na Sala da Coordenadoria de Recursos Humanos, 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, e o Gestor de Investimentos, 
Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore. As pautas discutidas na presente reunião foram: 
breve cenário mundial e nacional, e diretrizes de investimentos e desinvestimentos até a 
próxima reunião. Dados divulgados nesta quarta-feira (31), pela nota de Estatísticas Fiscais 
do Banco Central do Brasil (BCB), o governo geral – governos federal, estadual e municipal 
– registrou um superávit acumulado de R$ 230 bilhões nos últimos doze meses, 
representando 2,48% do PIB. A produção de petróleo da Opep subiu em agosto para seu 
nível mais alto desde os primeiros dias da pandemia em 2020, à medida que instalações 
da Líbia se recuperaram de distúrbios e os membros do Golfo aumentaram o 
bombeamento para desfazer um acordo de corte de extração com aliados, mostrou uma 
pesquisa da Reuters na quarta-feira (31). Em 2021, as empresas chinesas investiram US$ 
5,9 bilhões no Brasil. Segundo o Conselho Empresarial Brasil-China, a cifra é a maior 
registrada desde 2017 e 208% superior à registrada em 2020, quando os negócios globais 
e as aplicações chinesas em particular foram afetadas pelas consequências da pandemia 
da Covid-19. O Ministério da Agricultura da China está pedindo com urgência mais 
pesquisas sobre novas variedades de culturas que possam tolerar solo alcalino e estações 
de cultivo mais curtas, no intuito de garantir a segurança alimentar em meio a mudanças 
climáticas. Quanto às posições dos ativos do RPPS de São Jerônimo, diante da política de 
elevação da SELIC, sugiro manter os novos aportes 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 a ter boas rentabilidades com o aumento da referida taxa SELIC, 
e, o segundo, possui um rendimento 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. 

 


