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Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto 
Montemaggiore. O membro Tiago Oliveira dos Santos encontra-se de férias. As pautas 
discutidas na presente, foram: breve cenário mundial e nacional, e diretrizes de 
investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. O presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (18), em discurso para representantes de centrais 
sindicais, que “ricos vão pagar mais (Imposto de Renda), vamos mudar a lógica, vamos 
diminuir para o pobre e aumentar para o rico”. Para haver a mudança, no entanto, o 
presidente ressalta que precisará da ajuda do Congresso Nacional e apoio da população. 
O Ibovespa fechou em alta de 0,71% nesta quarta-feira (18), aos 112.227,36 pontos, 
marcando o segundo pregão seguido de valorização, enquanto Americanas caiu mais de 
8%, ampliando para mais de 85% a perda desde a eclosão do escândalo contábil. 
Preocupações com o cenário fiscal brasileiro, em meio a noticiário envolvendo o Imposto 
de Renda e o salário mínimo, reduziram o fôlego na bolsa paulista, assim como também 
pesou a trajetória negativa em Wall Street. Após um começo de ano mais tenso, o 
Ibovespa já trabalha com desempenho positivo em 2023, o que muitos agentes financeiros 
atribuem ao fluxo positivo de capital externo – positivo em cerca de R$ 3 bilhões – no 
mercado secundário neste ano. O dólar fechou em alta de 1,11% nesta quarta-feira, 
cotado a R$ 5,161, após abrir o dia em baixa e inverter sinais no início da tarde, em 
movimento que ocorreu junto com declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 
outras autoridades sobre o salário mínimo. Quanto às posições dos ativos do RPPS de São 
Jerônimo, diante da política de elevação da SELIC e a fim de manter um hedge nos 
investimentos, sugiro que os novos aportes permaneçam sendo 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 à transição de governo. 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. 

 


