
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – 

PIRAPREV. 

 Ata da reunião ordinária virtual do Comitê de Investimentos. 

 
  

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu, 

nesta quarta-feira (06/05), a taxa básica de juros da economia de 3,75% 

para 3% ao ano. A decisão foi unanime. Esta foi a sétima redução 

consecutiva. 

Comunicado divulgado pelo comitê explica que “neste momento a 

conjuntura econômica prescreve estímulo monetário 

extraordinariamente elevado”. Ainda de acordo com o Copom, "para a 

próxima reunião, condicional ao cenário fiscal e à conjuntura 

econômica, o Comitê considera um último ajuste, não maior do que o 

atual, para complementar o grau de estímulo necessário como reação 

às consequências econômicas da pandemia da Covid-19", afirma o 

Copom. 

O comitê ressalva, no entanto, que “novas informações sobre os efeitos 

da pandemia, assim como uma diminuição das incertezas no âmbito 

fiscal, serão essenciais para definir seus próximos passos”. 

Na opinião do ex-diretor de política monetária do Banco Central e sócio 

da gestora Panambi, Reinaldo Le Grazie, “o cenário de recessão e 

inflação abaixo da meta para 2020, 2021 e 2022, permite o corte de 

juros. Além disso, as condições financeiras melhoraram, aumentando a 

segurança para esse movimento”. Segundo o ex-BC, a combinação “de 

redução da taxa de juros com medidas de liquidez e estímulo fiscal, 

ajudarão no processo de recuperação da atividade no segundo 

semestre”. 

Para o diretor executivo da Votorantim Asset, Alcindo Canto, o corte 

dos juros para 3% “nos parece uma decisão acertada, apesar de 

reconhecermos a pressão no câmbio, mas é um risco que vale a pena 

correr”. Ainda de acordo com o executivo “a BV Asset entende que, 

com o Banco Central dos EUA (FED) sinalizando que não haverá 

aumentos dos juros lá fora e o cenário doméstico no Brasil apontando 

para atividade fraca, inflação controlada e desemprego em alta, a 



redução da Selic é oportuna”. 

Segundo o CEO da Garde Asset, Marcelo Giufrida, a decisão do Copom é 

“oportuna”. Para o executivo, “todos os cenários apontam para inflação 

abaixo da meta em 2020 e 2021. Foi prudente reduzir paulatinamente”. 

A decisão do Copom foi tomada em um ambiente de forte queda do 

nível de atividade da economia mundial e local, em razão da pandemia 

do novo coronavírus, o que tem reduzido os índices de inflação. 

 

O cenário de crise, desencadeado pela pandemia de Covid-19, tem estimulado a manutenção 

da trajetória de queda da Selic, que deve encerrar o ano a 2,5%. As projeções são dos 

economistas do Grupo Consultivo Macroeconômico, que representam as instituições 

associadas à Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais)... 

 

As medidas temporárias para mitigar o efeito da epidemia no Brasil 

avançaram em abril. Na parte fiscal, foi sancionado e iniciou-se o 

pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 reais, destinado a 

trabalhadores informais e famílias de baixa renda. Para o setor formal, o 

governo dispôs mais de R$ 50 bilhões para complementar a renda 

daqueles que tiveram redução de jornada. Além disso,  reduziu-se a zero o 

IOF de crédito e possibilitou diferimento de alguns impostos por 90 dias. Nos 

próximos meses, as contas públicas serão negativamente impactadas 

pelas medidas emergenciais contra a pandemia e a redução na 

arrecadação. No ano, déficit deve ficar em 8,7% do PIB e dívida bruta em 

91,3% do PIB. Em relação à política monetária,  o Banco Central (BC) foi 

autorizado pelo Conselho Monetário Nacional a conceder empréstimos 

para as instituições financeiras tendo como garantia as suas carteiras de 

crédito. Segundo estimativa do BC, essa operação pode atingir até R$ 650 

bilhões. Essa medida visa aumentar a liquidez do sistema financeiro.  

Na atividade, o desemprego aumentou e a produção e venda de veículos 

caíram em março, com os primeiros sinais de impacto do isolamento 

social.  No mês de março, a taxa de desemprego avançou para 12,2% no 

mês, com retração de 0,9% na força de trabalho. Os setores com maior 

perda de empregos foram indústria, comércio e serviços de alimentação e 

alojamento. Por sua vez, a produção e venda de veículos apresentaram 

contração de 20,9% e 21,2%, respectivamente. Vale ressaltar que esses 

dados ainda apresentam os primeiros impactos das medidas necessárias 

para conter a doença. A magnitude mais clara dos efeitos da epidemia 



deve ser visível apenas nas leituras da atividade de abril.  Nossa previsão 

para o ano é de retração de 4,4% do PIB. 

A inflação ao consumidor (IPCA) desacelerou em março e na prévia de 

abril (IPCA-15). Em março, o IPCA variou +0,07%. Em termos qualitativos, a 

média dos núcleos de inflação (exclui itens voláteis) desacelerou de 3,1% 

para 2,8% em doze meses. Já o IPCA-15 de abril variou -0,01%, com núcleo 

desacelerando de 3,0% para 2,5%. Ambos indicadores sinalizam a 

continuidade do cenário benigno para a inflação. Nos próximos meses, o 

efeito do recuo da atividade e a queda do preço do petróleo deverão 

implicar leituras deflacionárias. Para esse ano, nossa projeção é de 1,8%, 

abaixo do centro da meta (de 4,0%). 

No cenário global, a atividade sofreu em março sua maior retração desde 

a crise de 2008, com destaque para o impacto nos EUA e na Zona do Euro. 

No mês, as vendas no varejo e a produção industrial dos EUA recuaram 

8,7% e 5,4% em relação a abril, respectivamente.  Com o resultado de 

março, o PIB do 1° semestre no país contraiu 4,8% na margem anualizado. 

Na Zona do Euro, a leitura preliminar do PIB do 1º trimestre mostrou 

contração de 3,8% na margem (-14,4% anualizado). Os resultados 

incorporam apenas algumas semanas de isolamento durante o mês de 

março. Para o 2° trimestre, com a continuidade de algumas medidas de 

restrição, os dados de atividade deve continuar registrando quedas.  No 

ano, o PIB deve recuar em torno de 5%  nos EUA e contrair cerca de 10% na 

Zona do Euro.  

Na China, PIB também apresentou retração no 1° trimestre deste 

ano.  Houve queda de 6,8% na variação anual. O resultado expressa os 

efeitos sobre a economia gerados pelas medidas adotadas para a 

contenção da pandemia. Por outro lado, os resultados da atividade em 

março já apontam para alguma retomada, com melhora nos resultados 

da produção industrial, das vendas no varejo e do investimento em capital 

fixo no mês. A retração de atividade na China revela a magnitude do 

efeito que deverá ocorrer em economias afetadas pela pandemia. Ao 

mesmo tempo, a retomada gradual das atividades no país e a 

recuperação expressa nos indicadores de março apontam para uma 

recuperação compatível com crescimento em torno de 1,5% do PIB em 

2020. 

Com o pano de fundo de contração da atividade econômica, o mês 

contou com decisões importantes de política monetária. Nos EUA, o Fed 

manteve a taxa de juros entre 0% a.a e 0,25% a.a e os programas de 

estímulo (compra de ativos). Na entrevista após a reunião, o presidente do 

Fed, Jerome Powell, afirmou que podem elevar o grau de estímulo em 

caso de necessidade, ressaltando que os riscos baixistas para a atividade 



ainda são elevados. Enquanto isso, o Banco Central Europeu (BCE) 

anunciou nova medida para prover condições mais favoráveis para as 

operações de refinanciamento de longo prazo (TLTRO). No Japão, o banco 

central (BoJ) decidiu retirar a sua meta de compra anual de ¥80 trilhões em 

títulos públicos, sinalizando uma estratégia de compra ilimitada. Além disso, 

o BoJ também anunciou que irá aumentar seu montante de títulos 

corporativos para ¥20 trilhões. De forma geral, as autoridades monetárias 

das principais economias do mundo se mostraram dispostas a ampliar a 

implementação de políticas monetárias estimulativas frente os riscos 

baixistas enfrentados por essas economias. 

 

 

 

[08:23, 08/05/2020] Oz  Giudice: Prezados Membros do Comitê de Investimentos, oficialmente 

bom dia 

[08:23, 08/05/2020] Oz  Giudice: Vamos lá? 

[08:23, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Bom dia 

[08:23, 08/05/2020] Oz  Giudice: Peço encarecidamente, que voces se manifestem no final de 

minhas colocações, porque a Ata fica melhor, pode ser? 

[08:24, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Sim 

[08:24, 08/05/2020] Oz  Giudice: Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos. Piracaia, em 

08 de maio de 2020 

[08:24, 08/05/2020] Aline: Ok 

[08:25, 08/05/2020] Oz  Giudice: Presentes os Membros Alexandre Mendes da Cunha, Aline 

Aparecida Souza Pinto e Osmar Giudice 

[08:25, 08/05/2020] Aline: ✋�  

[08:26, 08/05/2020] Oz  Giudice: Ordem do Dia: Apresentação da Resenha Econômica do mês 

de Abril de 2020; apreciação dos mapas de investimento frente aos cenários. 

[08:26, 08/05/2020] Oz  Giudice: As medidas temporárias para mitigar o efeito da epidemia no 

Brasil avançaram em abril. Na parte fiscal, foi sancionado e iniciou-se o pagamento do auxílio 

emergencial de R$ 600 reais, destinado a trabalhadores informais e famílias de baixa renda. 

Para o setor formal, o governo dispôs mais de R$ 50 bilhões para complementar a renda 

daqueles que tiveram redução de jornada. Além disso,  reduziu-se a zero o IOF de crédito e 

possibilitou diferimento de alguns impostos por 90 dias. Nos próximos meses, as contas 

públicas serão negativamente impactadas pelas medidas emergenciais contra a pandemia e a 



redução na arrecadação. No ano, déficit deve ficar em 8,7% do PIB e dívida bruta em 91,3% do 

PIB. Em relação à política monetária,  o Banco Central (BC) foi autorizado … 

[08:27, 08/05/2020] Oz  Giudice: Na atividade, o desemprego aumentou e a produção e venda 

de veículos caíram em março, com os primeiros sinais de impacto do isolamento social.  No 

mês de março, a taxa de desemprego avançou para 12,2% no mês, com retração de 0,9% na 

força de trabalho. Os setores com maior perda de empregos foram indústria, comércio e 

serviços de alimentação e alojamento. Por sua vez, a produção e venda de veículos 

apresentaram contração de 20,9% e 21,2%, respectivamente. Vale ressaltar que esses dados 

ainda apresentam os primeiros impactos das medidas necessárias para conter a doença. A 

magnitude mais clara dos efeitos da epidemia deve ser visível apenas nas leituras da atividade 

de abril.  Nossa previsão para o ano é de retração de 4,4% do PIB. 

[08:27, 08/05/2020] Oz  Giudice: A inflação ao consumidor (IPCA) desacelerou em março e na 

prévia de abril (IPCA-15). Em março, o IPCA variou +0,07%. Em termos qualitativos, a média 

dos núcleos de inflação (exclui itens voláteis) desacelerou de 3,1% para 2,8% em doze meses. 

Já o IPCA-15 de abril variou -0,01%, com núcleo desacelerando de 3,0% para 2,5%. Ambos 

indicadores sinalizam a continuidade do cenário benigno para a inflação. Nos próximos meses, 

o efeito do recuo da atividade e a queda do preço do petróleo deverão implicar leituras 

deflacionárias. Para esse ano, nossa projeção é de 1,8%, abaixo do centro da meta (de 4,0%). 

[08:27, 08/05/2020] Oz  Giudice: No cenário global, a atividade sofreu em março sua maior 

retração desde a crise de 2008, com destaque para o impacto nos EUA e na Zona do Euro. No 

mês, as vendas no varejo e a produção industrial dos EUA recuaram 8,7% e 5,4% em relação a 

abril, respectivamente.  Com o resultado de março, o PIB do 1° semestre no país contraiu 4,8% 

na margem anualizado. Na Zona do Euro, a leitura preliminar do PIB do 1º trimestre mostrou 

contração de 3,8% na margem (-14,4% anualizado). Os resultados incorporam apenas algumas 

semanas de isolamento durante o mês de março. Para o 2° trimestre, com a continuidade de 

algumas medidas de restrição, os dados de atividade deve continuar registrando quedas.  No 

ano, o PIB deve recuar em torno de 5%  nos EUA e contrair cerca de 10% na Zona do Euro. 

[08:28, 08/05/2020] Oz  Giudice: Na China, PIB também apresentou retração no 1° trimestre 

deste ano.  Houve queda de 6,8% na variação anual. O resultado expressa os efeitos sobre a 

economia gerados pelas medidas adotadas para a contenção da pandemia. Por outro lado, os 

resultados da atividade em março já apontam para alguma retomada, com melhora nos 

resultados da produção industrial, das vendas no varejo e do investimento em capital fixo no 

mês. A retração de atividade na China revela a magnitude do efeito que deverá ocorrer em 

economias afetadas pela pandemia. Ao mesmo tempo, a retomada gradual das atividades no 

país e a recuperação expressa nos indicadores de março apontam para uma recuperação 

compatível com crescimento em torno de 1,5% do PIB em 2020 

[08:28, 08/05/2020] Oz  Giudice: Com o pano de fundo de contração da atividade econômica, 

o mês contou com decisões importantes de política monetária. Nos EUA, o Fed manteve a taxa 

de juros entre 0% a.a e 0,25% a.a e os programas de estímulo (compra de ativos). Na 

entrevista após a reunião, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que podem elevar o 

grau de estímulo em caso de necessidade, ressaltando que os riscos baixistas para a atividade 

ainda são elevados. Enquanto isso, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou nova medida para 



prover condições mais favoráveis para as operações de refinanciamento de longo prazo 

(TLTRO). No Japão, o banco central (BoJ) decidiu retirar a sua meta de compra anual de ¥80 

trilhões em títulos públicos, sinalizando uma estratégia de compra ilimitada. Além di… 

[08:29, 08/05/2020] Oz  Giudice: O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) 

reduziu, nesta quarta-feira (06/05), a taxa básica de juros da economia de 3,75% para 3% ao 

ano. A decisão foi unanime. Esta foi a sétima redução consecutiva. 

Comunicado divulgado pelo comitê explica que “neste momento a conjuntura econômica 

prescreve estímulo monetário extraordinariamente elevado”. Ainda de acordo com o Copom, 

"para a próxima reunião, condicional ao cenário fiscal e à conjuntura econômica, o Comitê 

considera um último ajuste, não maior do que o atual, para complementar o grau de estímulo 

necessário como reação às consequências econômicas da pandemia da Covid-19", afirma o 

Copom. 

 [08:32, 08/05/2020] Aline: Cenário de juros baixíssimos a perder de vista, não pessoal? 

[08:32, 08/05/2020] Oz  Giudice: Por todo o exposto, os investimentos  obtiveram a seguinte 

performance no mês de Abril: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



[08:35, 08/05/2020] Oz  Giudice: Observamos no mês de abril leve recuperação da 

desvalorização momentânea dos ativos aferida em fevereiro e março p.p. 

[08:36, 08/05/2020] Oz  Giudice: Outro ponto a ser observado é a extrapolação do limite 

permitido pela Res. CMN no segmento investimento no exterior. 

 

 

[08:36, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Um verdade osmar 

[08:36, 08/05/2020] Oz  Giudice: Trata-se de desenquadramento passivo, ocorrido por força da 

diminuição do valor do PL. 

[08:36, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Vai haver aumento 



[08:36, 08/05/2020] Oz  Giudice: De acordo com a Resolução CMN, os desenquadramentos 

passivos tem prazo de 180 dias para recomposição, sem que se faça necessário realocação dos 

recursos. 

[08:37, 08/05/2020] Aline: Foi dito isso mesmo na live da Vinci... 

[08:38, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Nos ja estamos no limite de 9.55% 

[08:38, 08/05/2020] Aline: Verdade 

[08:38, 08/05/2020] Oz  Giudice: Fechamos o segmento com 

[08:38, 08/05/2020] Oz  Giudice: Limite de 10% 

[08:39, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Mas sem mudança a meta fica difícil 

[08:40, 08/05/2020] Aline: Com certeza. Aliás a tendência é ficar cada vez mais inalcançável 

nesse caso 

[08:41, 08/05/2020] Oz  Giudice: Os RPPS vivem um momento único, de juros baixos, com 

perspectiva de negativo até por período de médio prazo. Nova Realidade 

[08:41, 08/05/2020] Oz  Giudice: Vejamos: Selic a 3%, com perspectiva de fechar 2,5% 

[08:42, 08/05/2020] Aline: Esse vai ser o novo normal... Teremos que aprender a lidar com 

essa nova realidade ✋ 

[08:42, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Sim se fala muito em renda variável 

[08:42, 08/05/2020] Oz  Giudice: O problema é que a conta não fecha, como sabemos 

[08:43, 08/05/2020] Oz  Giudice: IPCA a 1,82 no Último FOCUS.. estamos falando aqui de juros 

reais de 1,18%... quando a meta é de 5,50... 

[08:44, 08/05/2020] Oz  Giudice: Sabemos que os 30% de Variável mais os 10% de exterior não 

seguram os outros 60% obrigatórios em renda fixa. 

[08:45, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Com Selic a 3% com tendência de menor ainda na 

próxima reunião 

[08:46, 08/05/2020] Oz  Giudice: Em que pese tudo isso, a Política  tem chacoalhado o 

mercado; o Modus Operandis do Presidente da República, a guerra midiática, a queda de 

braço entre o Executivo e o Legislativo 

[08:46, 08/05/2020] Oz  Giudice: em nada contribuem com a pandemia do COvid19 

[08:46, 08/05/2020] Oz  Giudice: Uma pandemiua dentro de outra 

[08:46, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Sim só acaba atrapalhando 

[08:47, 08/05/2020] Aline: E a recuperação econômica tenderá a ser lenta... 



[08:47, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Justo agora que parecia ter um caminho favorável 

[08:48, 08/05/2020] Oz  Giudice: Graças a atuação do Comitê de Investimento, com respaldo 

integral do Conselho Administrativo, a Carteira de Investimentos do PIRAPREV é considerada 

uma das mais bem estruturadas e balanceadas, cabendo-nos nesse momento de mar 

turbulento segurar o timão do barco sem desvio da rota. Existem situações circunstanciais que 

independem da excelente qualificação técnica que este colegiado possui, o que denominamos 

de risco de mercado 

[08:49, 08/05/2020] Oz  Giudice: sob o qual não temos ascendência 

[08:49, 08/05/2020] Oz  Giudice: Diante de todo o exposto, para a manifestação dos pares: 

[08:50, 08/05/2020] Oz  Giudice: Aline e Alexandre, é com vocês ✋ 

[08:53, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Apesar de nós e todo mundo estar passando pior está 

crise vejo que como falado vendo um resultado em 03/2020 com rendimento de 5.713.000.00 

variação negativa e este mês de março tendo um resultado positivo de 3.068.906.00 onde 

mostra que estamos no caminho certo apesar desta incerteza do mercado financeiro 

[08:54, 08/05/2020] Aline: Eu reafirmo minha positiva de prudência que nesse momento 

refere-se em não mexer na carteira, até que um cenário mais sólido nos permita mudar de 

estratégia. 

[08:54, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Digo mês abril positivo 

[08:56, 08/05/2020] Aline: * positiva não, desculpe, posição de prudência 

[09:00, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Do mês de março/2020 nos estávamos com 9.55% em 

BDR no mes de abril aumento para 10.6753% 

[09:01, 08/05/2020] Oz  Giudice: O momento é de cautela redobrada. Exatamente como 

posto, as variações variarão em 2020 do positivo ao negativo, à merca dos acontecimentos 

políticos. O Senado aprovou o socorro emergencial aos estados e município , que segue à 

sanção. Nele consta a possibilidade, mediante aprovação de lei local, de a Prefeitura não 

contribuir com a parte patronal até dezembro de 2020. Ou seja, além do mercado financeiro, 

teremos a renuncia de receita. 

[09:01, 08/05/2020] Oz  Giudice: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/06/socorro-emergencial-a-estados-

e-municipios-vai-a-

sancao?utm_source=hpsenado&utm_medium=carousel_0&utm_campaign=carousel 

[09:02, 08/05/2020] Oz  Giudice: A Adminsitração está aguardando a sanção para enviar o PL à 

Câmara de Piracaia. 

[09:02, 08/05/2020] Oz  Giudice: Temos o seguinte resumo da ópera: O Servidor é quem 

pagará a conta. terá sua alíquota majorada para 14%, não terá reajuste e a prefeitura não 

recolhe a patronal 



[09:03, 08/05/2020] Oz  Giudice: esses ingredientes são explosivos para a gestão do RPPS. Em 

nosso caso, ainda estamos em fase de capitalização, onde as receitas correspondem a 

aproximadamente 40% da receita. 

[09:04, 08/05/2020] Oz  Giudice: Há município que a situação é contraria, onde a despesa é 

maior que a receita e dependem da contribuição para fazer folha de pagamento dos 

aposentados 

[09:04, 08/05/2020] Oz  Giudice: Ainda estamos com a corda no pescoço, com condições de 

respirar 

[09:04, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Que situação 

[09:04, 08/05/2020] Oz  Giudice: Alguém se habilita a ocupar a cadeira? 

 [09:05, 08/05/2020] Oz  Giudice: afinal, não faço nada aqui mesmo[ 

[09:05, 08/05/2020] Oz  Giudice: bem vindos ao meu mundo 

[09:05, 08/05/2020] Aline: Sentar na dinamite? Acho que não 😥 

[09:05, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Que isto METRE 

[09:05, 08/05/2020] Oz  Giudice: estou articulando com a Câmara a aprovação dos 14%, 

porque se não comprovarmos até julho não tem CRP... o que complica mais a situação de 

Piracaia 

[09:05, 08/05/2020] Aline: Faz muito! 

[09:06, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Mestre 

[09:06, 08/05/2020] Oz  Giudice: 14% 

[09:06, 08/05/2020] Aline: Se não fizesse estaríamos perdidos 

[09:06, 08/05/2020] Oz  Giudice: Velhinho cansadinho... precisamos beber até cair com aquele 

pé de porco no feijão Alexandre! 

[09:07, 08/05/2020] Aline: E voltamos ao impasse de fazer as pessoas entenderem a 

necessidade dos 14%... 

[09:07, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Verdade está devendo 

[09:07, 08/05/2020] Aline: ✋✋ 

[09:08, 08/05/2020] Oz  Giudice: A Câmara quer que eu faça um informativo ao funcionário... 

depois da audiência que fizemos... pode? 

[09:08, 08/05/2020] Oz  Giudice: Aff 

[09:08, 08/05/2020] Oz  Giudice: Preciso marcar um horário com o Prefeito para tratar disso. 



[09:08, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Força 

[09:08, 08/05/2020] Oz  Giudice: Obrigado. 

[09:08, 08/05/2020] Aline: Difícil.. 

[09:08, 08/05/2020] Oz  Giudice: Então meus amores.. por tudo.. temos as ações aprovadas? 

[09:09, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Sim 

[09:09, 08/05/2020] Oz  Giudice: referente ao mes de abril? 

[09:09, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Sim 

[09:09, 08/05/2020] Aline: Conte com nosso apoio moral, Osmar. Não é muito, mas estamos 

aqui 

[09:10, 08/05/2020] Oz  Giudice: Engano seu Aline.. É TUDO..... O Jeton já está nas vossas cc. 

Um Beijo no coração. Orem por mim. Deus abençoe. Bom final de semana 

[09:11, 08/05/2020] Aline: Mantemos a posição da carteira na minha opinião 

[09:11, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Venho pedir desculpa, por não ter conseguido assistir o 

vídeo da VINCI PARTNERS 

[09:12, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Sim mantém a carteira na minha opinião 

[09:13, 08/05/2020] Aline: O que podemos fazer é um trabalho silencioso de tentar, nem 

sempre com muito sucesso, esclarecer nossos pares sobre o andar da carruagem 

[09:14, 08/05/2020] Alexandre Pmp: Um 💋 a todos fiquem com Deus. 

[09:14, 08/05/2020] Aline: Não vi ainda no YouTube,  Alexandre. Não disponibilizaram não 

[09:15, 08/05/2020] Oz  Giudice: Por tudo, Os Membros do Comitê de Investimentos, no uso 

de suas atribuições legais que lhe são conferidas e,  tendo considerados presentes os 

requisitos necessários e, após avaliados os atos financeiros praticados, bem como os cenários 

econômicos, os relatórios e mapas dos investimentos e o desempenho obtivo nas aplicações 

nos segmentos de RF e RV, por unanimidade,  aprovaram e referendaram os atos da gestão de 

investimento e as diretrizes relativas ao mês de Abril de 2020. 

 

 


