
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE

26/04/2012

AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

 Unidade Gestora do RPPS: PREV-XANGRI-LÁ

CNPJ: 20.181.811/0001-43

VALOR (R$): 526.000,00

Nº / ANO: 31/2022

DATA: 30/06/2022

Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:

RESGATE de Recurso no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

Características dos ativos:

Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices:
IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM 1+ e CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses
benchmarks

CNPJ: 23.215.097/0001-55

ENQUADRAMENTO: Art. 7º, I, "b"

JUSTIFICATIVA: No ambiente externo, os mercados globais estão receosos com uma possível recessão em meio a escalada
inflacionária decorrente da quebra de cadeias de suprimentos durante a pandemia que foi agravada pelo conflito na Ucrânia. Em
relação ao Brasil, atenções voltadas ao Copom. A expectativa do mercado é que o ciclo de alta da Selic não deverá se encerrar na
próxima reunião, e que o início de um ciclo de queda será a partir do segundo semestre de 2023. No campo político, as propostas
legislativas para redução dos preços de combustíveis, energia elétrica e alguns outros bens e serviços continuam em destaque. A
questão fiscal segue sendo o principal fator de incertezas para o mercado. Também se espera que a aproximação das eleições
comece a ter um maior efeito sobre as expectativas dos agentes, refletindo-se sobre os juros futuros, e, portanto, sobre a renda fixa.
Sendo assim, opta-se por resgatar do IMA-B por apresentar alto risco e estar positivo no ano.

SEGMENTO: RENDA FIXA
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