ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2018
Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (31/07/2018), 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, Controle interno, diretoria administrativa.
Com quórum a reunião ordinária teve seus trabalhos instalados com os seguintes assuntos em
pauta:
Vejam SEGMENTO VALOR APLICADO(em R$)
Banco do Brasil 123.567.521,55 53,9% Caixa Econômica Federal 87.242.042,12 38,1%
BNB ‐ Nordeste 12.760.152,01 5,6% Planner CTVM 5 .507.633,65 2,4% TOTAL 229.077.349,33 =
379.354,08 229.456.703,41 100,0%. Dando prosseguimento,
ANÁLISE DE MERCADO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO:
O impacto negativo no mês de junho era mais do que esperado, pois seria o mês onde o
mercado financeiro teria a real visão, dos efeitos econômicos gerados por conta da greve dos
caminhoneiros, ocorrida na última semana de maio. Além dos impactos da greve, tivemos mais um
capítulo da guerra comercial, travada pelos governos Americano e Chinês, além das incertezas
sobre
as eleições presidenciais. Os economistas acreditam que o mês de julho ainda sofrerá efeitos sobre
essas incertezas, mas com alguma "acomodação da volatilidade".
Outro impacto negativo ocorrido em junho foi a desaceleração da economia chinesa, que
acaba afetando seus parceiros comercias, como o Brasil, que exporta boa parte de suas
commodities
como soja, gado e minério. Essa desaceleração da economia chinesa gera impacto de elevação do
Dólar frente ao Real. Para não gerar grandes efeitos, o governo chinês pronunciou que irá afrouxar
a sua Política Monetária, dando mais liquidez ao mercado. Com relação a Taxa de Juros, apesar do
COPOM ter mantido, por unânimidade, a Selic em 6,50%, a ata da reunião ocorrida em 20 de
junho, mostra que o Comitê não sinaliza para uma alteração da Política Monetária, com uma
eventual elevação da Selic por conta dessas incertezas. O Banco Central enfatizou uma maior
preocupação com a ociosidade da economia e ressaltou a inflação comportada nos últimos meses.
Com relação ao desequilíbrio Cambial, o presidente do Banco Central já sinalizou em entrevistas,
que o Bacen possui um colchão favorável de Reservas Internacionais, para enfrentar qualquer crise
contra o Real. Nossa recomendação para aplicação (aportes) de recursos oriundos de repasses
previdenciários ou qualquer outra receita disponível é que sejam aplicados em:
50% índices moderados (IMA ‐ B 5 e/ou IDKA 2).O Fundo JT Prev Desenvolvimento Habitacional FII iniciou as suas operações em novembro de 2.106, com um PL de R$ 13.750.000,00. Com duas
outras integralizações de cotas, em
março e julho de 2017, o PL nominal integralizado atingiu R$ 21.610.000,00. Os recursos do Fundo
foram investidos empreendimentos alvo, compostos por unidades residenciais
unifamiliares, nos municípios de origem dos cotistas, destinadas primordialmente aos funcionários
públicos municipais. Até julho de 2018 foram realizados 8 investimentos, conforme relação
abaixo. Ao final de julho/18 os investimentos em Ativos Alvo representavam 92,23% do PL, o que
está gerando taxas de retorno mensais próximas do benchmark, dando continuidade falou sobre as
metas: ‐RENTABILIDADE DA CARTEIRA rentabilidade acumulada de 2,23% a.a., enquanto o
indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,17% a.a., ou
seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 70,30% sobre o índice de
referência do mercado. META ATUARIAL - Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,62%, ou
seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 39,64% sobre a Meta Atuarial.
50% índices conservadores (DI e/ou IRF ‐ M 1).PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E
RENTABILIDADE DA CARTEIRA Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central
em 06/07/2018, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,17% e a Meta Atuarial
aproximadamente em 10,68%. Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição
permanecer nos mesmosíndices, conforme demonstra a página 12, a carteira deverá rentabilizar
entre 7,25% a 16,42% nofinal do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta
Atuarial. Portanto, Todos os investimentos em Renda Fixa são isentos de classificação de risco
de

crédito pelo mercado financeiro. Todos os investimentos de Renda Variável também são isentos
de classificação de risco de crédito, mas considerados de Alto Risco de mercado, pelos
Administradores dos Fundos. Investimentos com potencial risco de mercado, necessitam de
estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI ‐ Política Anual de Investimentos/2018.
Fora apresentado o relatório semestral 2018.1Os investimentos no qual o PREVIJUNO, aplicou
durante o 1º SEMESTRE de 2018 são classificadas como sendo de RENDA FIXA e RENDA
VARIÁVEL.As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na
Resolução CMN 3.922/10, alterada pela Resolução CMN 4.604/2017, tendo presente as
condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as
obrigaçõesprevidenciárias e transparência. Fora apresentado o portfolio de Investimentos,
totalizando em R$ 229.456.703,41, com posição em 30.06.2018 e os APRs, contamos com a
presença do Controlador Interno nas reuniões, pessoal da arrecadação. Nada mais a ser tratado, a
Presidente deu a reunião por encerrada às 17:00H, em 31 de julho de 2018. Eu, Daniel Santos
Silva, digitei a presente ata, para aprovação e sendo aprovada por unanimidade, agora será
assinada:*******************************************************************************************************

