
ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2018 

 

Aos 27  dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (27/09/2018), às 16:00H na Sala de 
Reuniões do PREVIJUNO, à Rua do Cruzeiro, 163/167- Centro de Juazeiro do Norte-ce, reuniram-
se os membros do Comitê de Investimentos e funcionários da arrecadação.  Com quórum a reunião 
ordinária teve seus trabalhos instalados com os seguintes assuntos em pauta: 
Instituição e VALOR APLICADO: Banco do Brasil 131.350.843,43 56,2% ,Caixa Econômica Federal 
83.845.167,10 35,9% , BNB ‐ Nordeste 12.892.365,70 5,5% ,Planner CTVM 5 .596.738,10 2,4% 
TOTAL 233.685.114,33, esse é total dos recursos do mês de agosto.  ANÁLISE DE MERCADO E 
ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO:  O comportamento variado dos índices IMAs em agosto foi reflexo 
das tratativas econômicas realizadas pelos Estados Unidos. Até a metade do mês, o governo 
americano anunciou um acordo favorável com o México (NAFTA), mas excluindo o Canadá dessa 
discussão, o que pode gerar um impasse para um novo acordo do NAFTA. Com relação à Guerra 
Comercial com a China, houve tentativa de retomada, mas com pouco avanço. A elevação em 25% 
sobre mais de US$ 200 bilhões de produtos chineses, pode entrar em vigor a qualquer momento, 
trazendo novas oscilações ao Dólar. Com relação a Política monetária americana, o FED voltou a 
fazer avaliação positiva do crescimento da economia e manteve a taxa de juros no intervalo entre 
1,75% e 2,00%. O presidente de FED defendeu ainda uma abordagem gradualista quanto às taxas 
de juros. No Brasil, a atividade econômica apresentou forte avanço, refletindo uma normalização, 
após os eventos ocorridos no mês de maio. A produção Industrial apresentou crescimento de 13%, 
compensando o recuo de ‐11% no mês de maio. Em relação, a taxa de desemprego, ela 
permaneceu estagnada e elevada. Já o PIB do 2º Trimestre apresentou um crescimento tímido de 
0,2%. Com relação as contas do Governo Central, o mês de agosto apresentou déficit primário de 
R$ 7,5 Bilhões, menor do que o Déficit do mês anterior (R$ 16 Bilhões). O Governo apresentou o 
Projeto da LOA/2019, incorporando um acréscimo de 6,3% das Receitas e 3,9% das Despesas, 
incluindo o reajuste de 16% dos ministros do STF. O projeto mostra insuficiência de R$ 258,2 
bilhões, indicando a necessidade de crédito suplementar. Nossa recomendação para aplicação 
(aportes) de recursos oriundos de repasses previdenciários ou qualquer outra receita disponível é 
que sejam aplicados em:  100% índices conservadores (DI e/ou IRF ‐ M 1).foram lidos todos os 
Relatórios e após colocado para apreciação e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais a 
ser tratado, a Presidente deu a reunião por encerrada às 17:30H, em 27 de setembro  de 2018. Eu, 
Daniel Santos Silva, digitei a presente ata, para aprovação e sendo aprovada por unanimidade, 
agora será 
assinada:******************************************************************************************************* 
 

 

 

 

 

 

 

 


