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Aos vinte dias do mês de outubro 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, acumulado de rentabilidade dos índices nos quais os 
recursos do RPPS estão aportados, e, diretrizes de investimentos e desinvestimentos até 
a próxima reunião. O Brasil ocupa a 14ª posição no ranking que mede as maiores inflações 
entre os países do G20. A lista, feita pela consultoria Austin Rating, traz Turquia em 
primeiro lugar, com 83,5% no acumulado de 12 meses, seguido pela Argentina (83%) e 
Rússia (13,7%). Nesta quarta-feira (19), quatro nações divulgaram seus índices de preços 
ao consumidor. África do Sul registrou uma inflação de 7,5% no acumulado de 12 meses, 
ficando em 12º lugar no ranking. O Reino Unido fechou o índice em 10,1% neste mesmo 
período, ocupando a 5ª posição e a Zona do Euro, que registrou inflação de 9,9%, está na 
7ª posição. O Canadá, que também divulgou a inflação nesta quarta-feira, está em uma 
posição abaixo do Brasil (7,2%), com um índice fechado em 6,9% no acumulado de 12 
meses. O Ibovespa encerrou em alta de 0,46% nesta quarta-feira (19), aos 116.274,24 
pontos, registrando a terceira sessão de ganhos na semana, apoiado principalmente em 
Petrobras, em dia de avanço do petróleo no exterior, embora o viés negativo em Wall 
Street tenho limitado os ganhos. O dólar registrou valorização de 0,39% frente ao real, 
cotado a R$ 5,27, impulsionado pela retomada da cautela internacional. Os principais 
ativos que compõe a carteira do RPPS estão com a seguinte rentabilidade até a presente 
data: CDI (0,625), IMA-B (0,207), IRF-M1 (0,591), IDKA2a (0,878) IMA-B5 (0,950). Quanto 
às posições dos ativos do RPPS de São Jerônimo, diante da política de elevação da SELIC, 
sugiro que os novos aportes sejam efetuados no Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF e os 
desinvestimentos no Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A, visto que o primeiro apresenta boas 
rentabilidades com o aumento da taxa SELIC, e, o segundo, está com um rendimento 
baixo, devido às constantes deflações que têm ocorrido nos últimos meses. 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. 

 


