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Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 11h da manhã, 
reuniram-se na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, o Comitê de Investimentos do 
RPPS/SJ, composto nesta data pelos membros Gladis Regina Madeira Tavares, Maria da 
Conceição dos Santos Chaves, 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, posição dos ativos do RPPS até a data de ontem e 
diretrizes de investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. A entrada do Brasil 
na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ajudará a 
destravar a ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), disse o 
chanceler Carlos França. Em entrevista exclusiva à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), 
o ministro das Relações Exteriores afirmou que a análise do “roteiro de acessão” (plano 
de adesão) do Brasil à OCDE deverá durar dois ou três anos, mas assegurou que o governo 
brasileiro está trabalhando para acelerar o processo e antecipar esse prazo. As casas de 
câmbio registraram uma disparada na procura pelo dólar e pelo euro no primeiro semestre 
desse ano. Impulsionados pela reabertura de fronteiras e retomada das viagens após o 
período de demanda reprimida provocado pela Covid-19, a moeda norte-americana teve 
alta de 250%, enquanto o euro somou aumento de 1.100% em relação ao mesmo período 
de 2021. Os dados foram levantados pela Associação Brasileira de Câmbio (Abracam) a 
pedido da CNN Brasil. O Citigroup prevê uma probabilidade de quase 50% de uma recessão 
global, uma vez que os bancos centrais correm para aumentar as taxas de juros para 
acabar com a inflação, que tem sido parcialmente alimentada pelo impacto da guerra da 
Ucrânia e da pandemia de Covid-19. Mais de 19,6 milhões de brasileiros sobrevivem com 
os trabalhos conhecidos como “bicos”, cerca de 60% do universo de 32,5 milhões de 
trabalhadores informais existentes no país. Os números são do estudo “Retrato do 
Trabalho Informal no Brasil: desafios e caminhos de solução”, divulgado pela Fundação 
Arymax e a B3 Social nesta quarta-feira (22) e conduzido pelo Instituto Veredas. A pesquisa 
parte da análise dos dados da PNAD Contínua do IBGE do 3º trimestre de 2021. Até a data 
de ontem, o acumulado dos indexadores nos quais o RPPS possui seus ativos investidos, 
estavam em IMA-B (0,191), IDKA-2A (0,289), CDI (0,778), IMA-B5 (0,386) e IRF-M1 (0,734). 
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. 

 


