
Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, na sede do Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul – Rio do Sul PREV, na 

Rua Oscar Kirsten, número noventa e sete, Bairro Centro, na cidade de Rio do Sul, Estado 

de Santa Catarina, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos: Valdenir Borges 

Ribeiro, Fernando Guedes e Ramiro de Liz e Souza, para analisar os resultados da carteira 

de investimentos do Instituto referentes ao mês de abril de dois mil e vinte e um, com uma 

rentabilidade positiva no valor de R$ 3.325.835,96. Valdenir informa que participou de uma 

live com a economista da BBDTVM no dia três de maio, recebeu a visita do senhor Alcione 

Anton, sócio e assessor de investimentos da EQI Investimentos de Balneário Camboriú, que 

solicitou um espaço na próxima reunião do Comitê para apresentação de alguns fundos, 

recebeu a visita da senhora Carolina Walter do Banco Banrisul, agência Blumenau, também 

a visita do senhor João Felipe Frandolozo da Tawin Investimentos Inteligentes. No mês de 

maio ainda, a empresa Dolar Bills enviou e-mail e entrou em contato solicitando também um 

espaço para participar da reunião do Comitê de Investimentos e foram enviados os 

documentos do Instituto para atualização cadastral junto ao Banrisul Corretora e Premier 

Investimentos de Porto Alegre. Por solicitação do senhor João Martinussi, da Grid 

Investimentos de São Paulo, foi disponibilizado um tempo durante a reunião através de 

vídeo chamada no aplicativo Teans, onde foi apresentada a estrutura do escritório, com dez 

profissionais especializados para atendimento aos RPPS, sendo uma das maiores 

distribuidoras do País, com aproximadamente três bilhões. Na sequência fez breves 

comentários sobre o cenário econômico interno e externo, destacando os resultados dos 

fundos distribuídos. João também fez questão de apresentar as lâminas dos fundos da 

Ocamm e da ARX Investimentos. Já finalizando sua apresentação, falou um pouco da 

negociação dos fundos da Morgan Stanley, e fez um comparativo da rentabilidade e 

diversificação da carteira com as lâminas atualizadas dos fundos Icatu Vanguarda Inflação 

Crédito Privado Firf LP, Icatu Vanguarda Long Biased Fim, Fundos Genial MS Investimentos 

no Exterior e ARX Income Institucional Fic Fia. A carteira de investimentos de abril não 

sofreu qualquer alteração em relação ao mês anterior. Demais investimentos e realocações 

futuras serão efetuados com a orientação da Consultoria Financeira. Nada mais havendo a 

tratar, eu, Valdenir Borges Ribeiro, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos 

demais membros. 

 

 

 


