
Aos dezesseis dias do mês de agosto 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, às quatorze horas, reuniram-se os membros do Comitê de 

Investimentos: Valdenir Borges Ribeiro, Ramiro de Liz e Souza e Fernando Guedes. 

Analisaram os resultados da carteira de investimentos do Instituto referentes ao mês de 

julho de dois mil e vinte e um, com uma rentabilidade negativa no valor de R$ -1.648.344,61 

devido a forte queda na renda variável e também a oscilação negativa dos Fundos de renda 

fixa. Valdenir informa recebeu a visita do Gestor da Dolar Bills Investimentos, também 

diversas ligações do João Martinussi na Grid Investimentos oferecendo Fundos ESG e 

ligação do Marcio Kantos do Itaú oferecendo o Fundo Kinea. Valdenir participou em julho de 

live com a economista da BBDTVM sobre o cenário econômico mundial. Foi solicitado para 

consultoria financeira um parecer técnico dos fundos da Sicredi, mas até a presente data 

não recebemos retorno. Foram realizados os aportes nos fundos BB PREV Ações Retorno 

Total R$ 2.000.000,00, Caixa FI Açõess Small Caps Ativo R$ 1.000.000,00 e Próprio Capital 

FIA R$ 2.000.000,00 conforme decidido na última reunião do Comitê. O Comitê pretende 

agendar reunião com gerentes da Sicredi para providenciar o credenciamento da Instituição. 

Durante a reunião, foi disponibilizado um tempo para a EQI Investimentos de Balneário 

Camboriú, representada pelos senhores Alcione Anton e Gabriel, através do aplicativo 

Google Meet, que apresentaram a corretora e falaram dos produtos oferecidos pela Asset. 

Continuamos realizando o acompanhamento dos fundos diariamente através do Sistema de 

Gestão em Investimentos – SGI, da empresa Referência Gestão de Riscos. Fernando 

Guedes sugeriu aplicar o saldo dos recursos novos no Fundo BB Ações Retorno Total, 

aprovado pelos membros. 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. 

 

 

 


