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Realizada no dia 17 de fevereiro de Dois Mil e Vinte às 08h00Min. na sala da 

superintendência do SERRA PREVI, sito a Rua Marechal Rondon, nº 2419, Centro, Mirante 

da Serra-RO, reuniram-se os membros do comitê de investimento do SERRA PREVI, 

nomeados pela Portaria nº 4133/2018, de 06 de março de 2018 os Srs. Milton Braz 

Rodrigues Coimbra, certificado pelo CPA 10, e Quésia Andrade Balbino Barbosa, 

certificada pelo CPA 10, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 

01) Análise da rentabilidade dos fundos da carteira no mês de janeiro/2020. 

Quésia começou a discorrer sobre os assuntos: 

 

No mês de janeiro de 2020 não tivemos novas aplicações, pois, o mercado 

financeiro começou o ano com inúmeras notícias impactantes na economia mundial, que 

desestabilizou a economia, fazendo com que os investimentos não tivessem rendimentos 

bons como o esperado. 

Milton concorda que o mês de janeiro revelou-se negativo no âmbito dos 

mercados financeiros. Em meio as decisões que influenciaram o mercado podemos 

exemplificar as políticas monetárias ultra flexíveis por parte dos principais bancos centrais 

e à concretização do acordo comercial parcial entre EUA e China. Já em meio ao mercado 

financeiro internacional, a notícia que causou e ainda vai continuar causando fortes 

impactos na economia é a rápida disseminação do coronavírus na China, pois, a temores 

de alastramento para outras regiões e o impacto negativo sobre a atividade chinesa/mundial 

determinaram o aumento da aversão ao risco global. Além disso, no início do mês, tensões 

entre os EUA e o Irã trouxeram volatilidade, o que foi amenizado em seguida graças a 

pronunciamentos diplomáticos de ambos os lados. 
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Quésia comenta que encerramos o mês com uma disponibilidade financeira 

de R$ 583.488,68 (Quinhentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito reais e 

Sessenta e Oito centavos) e decidimos esperar o momento certo para fazer a aplicação 

deste dinheiro. O momento certo será quando o mercado financeiro estiver mais estável, e 

apresentando um cenário onde possamos ter lucro. Milton acredita que apesar do 

coronavírus estar causando toda esta reviravolta, logo o mercado vai se estabilizar e os 

investimentos iram começar a reagir positivamente, melhorando a economia do país.  

Não havendo mais assunto em pauta, a reunião foi dada por encerrada e eu, 

Quésia A. B. Barbosa, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelo membro do 

Comitê de Investimentos Milton B. R. Coimbra. 

 

Quésia Andrade Balbino Barbosa 
ANBIMA CPA10 – 17/0/2020 

CPF: 559.661.282-00 

Milton Braz Rodriguês Coimbra 
ANBIMA CPA10 - 26/07/2022 

CPF: 820.817.196-49 


