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Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (11/12/2018), 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 extraordinária teve seus trabalhos instalados com os seguintes assuntos em 
pauta: SEGMENTO VALOR APLICADO (em R$) Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS de 
novembro/2018 : Banco do Brasil 139.241.310,46 56,8% Caixa Econômica Federal 86.913.769,91 

35,5% BNB ‐ Nordeste 13.073.154,81 5,3% Planner CTVM 5 .761.327,33 2,4% TOTAL 
244.989.562,51 100,0% A RENTABILIDADE DA CARTEIRA - rentabilidade acumulada de 7,74% 
a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado 
de 5,89% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 131,36% 
sobre o índice de referência do mercado. A META ATUARIAL -  acumulada no mesmo período é 
de 9,26%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 83,63% sobre a Meta 

Atuarial – IPCA O IPCA de novembro/2018 (‐0,21%), apresentou deflação e uma forte redução se 
compararmos com o mês anterior (out/2018 = 0,45%). Este foi o IPCA mais baixo de novembro 
desde a implantação do plano Real/1994. No ano o IPCA registra acumulação de 3,51%, 
enquanto nos últimos 12 meses registra 4,05%. Em novembro de 2017, o IPCA havia ficado em 
0,28%.Em novembro, tivemos eleições legislativas americanas, onde o Governo Trump sofreu 
uma dura derrota, perdendo várias cadeiras na Casa dos Representantes, o que poderá dificultar 
a aprovação de reformas ligadas à imigração, plano de saúde e incentivos fiscais. Com os 
acordos internacionais, os EUA promoveram sanções contra o Irã, o que pode trazer a médio 
prazo, desestabilização no preço do Petróleo. Com relação ao desempenho da economia, o PIB 
do 3º Trimestre/2018 apontou crescimento de 3,5%. Já o FED, manteve a taxa de juros no 
intervalo entre 2,00% á 2,25%. No Brasil o PIB do 3º Trimestre/2018 acelerou de 0,2% para 0,8%, 
influenciado pela alta do consumo doméstico (reprimida pela greve do transporte de cargas) e 
pela suspensão da cobrança de tributos federais na importação de plataformas de Petróleo. 
Analisando por setor, tivemos redução de 1,8% da Produção Industrial, ocasionada pela redução 
da produção de veículos, também afetada pela greve dos transportes em maio. O varejo também 
apresentou recuo de 1,8%. Já a Taxa de desemprego caiu de 11,9% para 11,7%. Foi o 4º dado 
positivo seguido. Com relação a Política Fiscal, a arrecadação federal de outubro aumentou de R$ 
110,7 para R$ 131,9 Bilhões, o que representou alta real de 4,1% e ritmo mais intenso que o do 
PIB.O resultado primário de outubro de R$ 9,5 Bilhões, surpreendeu positivamente, advindo do 

leilão de partilha do pré‐sal. Também ajudaram à desvalorização do Dólar e a melhor arrecadação 
líquida do Regime Geral de Previdência Social. Nossa recomendação para aplicação (aportes) de 
recursos oriundos de repasses previdenciários ou qualquer outra receita disponível é que sejam 
aplicados em:  50% índices conservadores (IRF ‐ M 1 e/ou DI) e 50% índices moderados (IMA ‐ B 
5 e/ou IDKA 2). PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA Conforme 
o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 21/12/2018, a inflação projetada para o 
final do ano deverá ficar em 3,69% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,17%. Se não 
tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, 
conforme demonstra a página 12, a carteira deverá rentabilizar entre 8,12% a 8,97% no final do 
ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. 
. Foram lidos todos os Relatórios e emitidos para publicação o portfolio de Investimentos e APRs 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 11 de dezembro de 2018. Eu, Daniel 
Santos Silva, digitei a presente ata, para aprovação e sendo aprovada por unanimidade, agora 
será 
assinada:*****************************************************************************************************
** 
 

 

 


