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Aos onze 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, e diretrizes de investimentos e desinvestimentos até a 
próxima reunião. Setembro deve ser o terceiro mês seguido de deflação, segundo prevê 
André Braz, coordenador do Índice de Preços do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre). Para o especialista, a variação deve ser de -0,3%, após 
-0,68% em julho e -0,36% em agosto. Ainda nesta segunda-feira, o mercado reduziu pela 
15ª semana consecutiva a expectativa para inflação de 2022, mostra o Boletim Focus desta 
segunda-feira (10). O documento divulgado pelo Banco Central (BC) prevê inflação de 2022 
em 5,71%, ante projeção de 5,74% da semana anterior. O Ibovespa caiu 0,37% nesta 
segunda-feira (10), aos 115.940,20 pontos, em meio à queda nos mercados do exterior 
após novas tensões entre Ucrânia e Rússia e medidas de restrição às exportações 
americanas para a China. Já o dólar registrou queda de 0,42%, negociado a R$ 5,192, 
dando sequência a uma tendência de desvalorização recente na esteira do primeiro turno 
das eleições presidenciais brasileiras, na contramão do avanço da moeda norte-americana 
no exterior diante de temores globais de aperto monetário e escalada nas tensões 
geopolíticas. É possível que o real e as taxas de referência do país se fortaleçam caso o 
resultado do segundo turno seja reconhecido por ambos os candidatos à Presidência, 
avaliou o Goldman Sachs em relatório divulgado nesta segunda-feira (10). 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. 

 


