
Aos quinze dias do mês de março 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 fevereiro de dois mil e vinte e um, com 

uma rentabilidade negativa no valor de R$ -201.889,84. O estaque de fevereiro foi apenas o 

Fundo Death Care que valorizou 69,56%. Os fundos de renda fixa também puxaram pra 

baixo, mas em percentuais menores. Valdenir informa que participou de outra Live com a 

Livia do Banco do Brasil e encaminhou o material da apresentação para a Consultoria 

Financeira analisar e emitir parecer das indicações. No Banco Bradesco foi aberto em 

dezembro o Fundo IRF-M1, e deste fundo está sendo baixado o valor da folha de 

pagamento dos inativos que recebem naquela instituição, e o comitê pretende manter dessa 

forma. O Instituto recebeu em fevereiro a visita do Gerente de Relacionamentos do Banco 

Itaú, senhor Hederson Marcio Cantos, que apresentou alguns fundos em destaque, que 

buscam uma maior diversificação da carteira, principalmente em renda variável, com 

lâminas atualizadas que foram encaminhadas aos membros do Comitê de Investimentos. 

Referente a Caixa Econômica Federal, continuamos sem aportar valores novos na 

instituição, visto que não apresentaram novos produtos. Com relação ao encerramento da 

conta junto ao Banrisul, conforme discutido em reuniões anteriores, ainda aguardamos o 

parecer da Consultoria Financeira. O Fundo da Próprio Capital apresentou um bom 

desempenho em fevereiro, e o Comitê de Investimentos já estuda a possibilidade de aportar 

recursos novos no fundo. Os Fundos do Safra vem apresentando bom desempenho, 

principalmente o Safra S&P. Ademais, os fundos da Icatu Vanguarda e da AZQUEST ainda 

estão abaixo do valor inicial aplicado, com desempenho muito aquém do esperado, levando-

se em conta o período do investimento. 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. 

 

 

 


