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NOVO RECADASTRAMENTO 

 

Fizemos uma alteração na forma como 

realizamos o recadastramento anual dos 

aposentados e pensionistas. 

Neste ano de 2021 estamos cadastrando 

também os dependentes de cada aposentado, 

para atualizar nossa base cadastral de modo 

que fique o mais próximo da realidade possível 

para fins de fornecer informações completas e 

fidedignas para a elaboração da avaliação 

atuarial, a qual é feita todo ano para aferir a 

saúde financeira do FUNPESPA e verificar se o 

regime é deficitário ou superavitário.   

Cada aposentado deve trazer o RG/CPF do(s) 

seu(s) dependente(s) e assinará também uma 

declaração de dependentes.  

O recadastramento vai até 30/04/2021. 

 

INVESTIMENTOS 

 

No mês de janeiro os investimentos do 

FUNPESPA fecharam negativo com um 

retorno de – R$ 325.185,14 e vários fatores 

explicam este rendimento negativo, tais como: 

risco fiscal, com rumores do governo retomar o 

auxílio emergencial e romper o teto de gastos; 

atraso na vacinação; avanço do novo 

coronavírus com descoberta de novas cepas; 

aumento do número de mortes e ainda temor 

de uma nova greve dos caminhoneiros. Isso 

tudo se refletiu na performance do principal 

índice da Bolsa de Valores do Brasil, o 

Ibovespa, que terminou janeiro com queda de -

3,31%, e também com alguns índices de renda 

fixa que fecharam o mês também no vermelho. 

Em 29/01/2021 o saldo da carteira do 

FUNPESPA era R$ 49.108.960,68.  A 

distribuição está da seguinte forma: 72,09% em 

renda fixa e 27,91% em renda variável. A gestão 

e administração dos recursos se encontra 

alocada desta forma: 52,97% está na Caixa 

Econômica Federal; 24,85% está no Itaú 

Unibanco; 18,32% no Banco do Brasil; 3,43% 

no Sicredi e 0,42% na RJI Corretora de 

Valores. 

A meta atuarial (IPCA + 5,36% a.a.) no mês de 

janeiro ficou em 0,67% e a rentabilidade do 

mês de foi de – 0,65%.  


