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Aos vinte e sete dias do mês de abril 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, a presidente do CMP, Sra. Carolina Azevedo Guimarães e a Gestora Administrativa, Ana 
Beatriz Ferreira Garcia, como ouvintes, e o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto 
Montemaggiore. As pautas discutidas na presente reunião foram: breve análise de cenário 
econômico mundial e doméstico e a rentabilidade dos indexadores os quais balizam os ativos do 
RPPS informando os resultados acumulados até o mês de março e, traçar as diretrizes dos 
investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. A proposta do presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, de aumento de impostos sobre ganhos de capital afetará apenas 0,3% dos 
contribuintes norte-americanos, afirmou um assessor econômico de alto escalão nesta segunda-
feira (26). Brian Deese, que dirige o Conselho Econômico Nacional de formulação de políticas de 
Biden, disse que a proposta de elevação de tributos se aplicará somente a indivíduos que 
ganham mais de US$ 1 milhão, ou cerca de 500 mil famílias. No Brasil, ainda desaquecido, o setor 
de turismo segue sem sinais de recuperação. Em março, as despesas de brasileiros com viagens 
internacionais caíram 48,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O valor 
registrado foi de apenas US$ 313 milhões, o menor para o mês desde 2005. Já a previsão do 
mercado financeiro para a inflação de 2021 teve uma nova alta, e a estimativa agora é que o 
índice chegue a 5,01%. Há um mês, a projeção estava em 4,81%. Com o aumento das projeções 
para a inflação, a previsão para a Selic também subiu, para 5,5% ao ano. A expectativa do 
mercado para o desempenho do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano está em 3,09%. E, por 
meio de sua conta no Twitter, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta segunda-
feira que o Congresso tem o compromisso de votar ainda neste ano as reformas tributária e 
administrativa. Segundo o deputado, a ideia é sentar com o ministro da Economia para saber o 
que o governo considera prioridade. Os indexadores onde o RPPS tem seus recursos aplicados, 
até a data de ontem acumulava em 0,917 (IMA-B), 0,709 (IDKA 2 A), 0,195 (IRF-M1), 0,158 (CDI) e 
0,733 (IMA-B5). Quanto às posições dos ativos, diante da instabilidade de mercado, que tem 
acumulado perdas constantes e grande maioria 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 além de uma rentabilidade que 
dificilmente ficará negativa, apresenta uma ínfima, mas positiva rentabilidade, e o segundo um 
rendimento muito 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. 

 


