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INVESTIMENTOS 
 

Em agosto a carteira do fundo somou mais 

uma desvalorização no fechamento do mês, 

com um rendimento negativo no valor de R$ 

304.860,99 sendo que desse montante (– R$ 

185.123,45) é da renda variável, (- R$ 

130.514,08) renda fixa e R$ 10.776,54 no 

segmento de investimentos no exterior.   

Na toada de julho, a incerteza e insegurança 

seguiram dando a tônica em agosto, fazendo 

com que a maioria dos fundos oscilasse muito e 

somente fundos mais conservadores de curto e 

médio prazo apresentaram mais estabilidade 

no momento. O Ibovespa fechou agosto em 

queda de 2,48%. A crise hídrica, inflação, 

elevação da taxa Selic, tensão entre o 

Presidente Bolsonaro e o STF criando uma 

crise institucional entre os Poderes, e 

insistentes riscos fiscais continuam trazendo 

volatilidade para o mercado como um todo. 

Em 31/08/2021 o saldo da carteira do FUNPESPA 

era de R$ 51.376.391,39. A distribuição está da 

seguinte forma: 71,61% em renda fixa, 27,16% 

em renda variável e 1,23% no segmento de 

investimentos no exterior. A gestão e 

administração dos recursos se encontra 

alocada desta forma: 45,82% está na Caixa 

Econômica Federal; 27,55% está no Itaú 

Unibanco; 23,06% no Banco do Brasil; 3,20% 

no Sicredi e 0,37% na RJI Corretora de 

Valores. 

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

agosto ficou em 0,89% e a rentabilidade do 

mês de foi de - 0,60%. No ano a meta está em 

8,92% e o retorno em - 0,13%. O retorno 

acumulado no ano até aqui está negativo no 

valor de - R$ 61.736,54. 
 

RECOMENDAÇÃO CNRPPS/MTP 
 

O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de 

Previdência Social – CNRPPS, órgão colegiado 

que integra a Secretaria de Previdência do 

Ministério do Trabalho e Previdência do 

Governo Federal, publicou a Recomendação nº 

2, de 19/08/2021 recomendando aos entes 

federativos que “adotem providências 

relacionadas à discussão e aprovação de 

proposta de reforma do plano de benefícios, 

de forma a buscar o atingimento e a 

manutenção do princípio do equilíbrio 

financeiro e atuarial” e alertando que “o 

planejamento e a gestão previdenciária, no que 

se refere ao equilíbrio financeiro e atuarial, se 

não bem direcionados, afetarão a capacidade 

do ente federativo desenvolver outras políticas 

públicas de relevo, e ameaçarão também a 

garantia do correto e pontual pagamento de 

todas as aposentadorias e pensões de 

responsabilidade do regime previdenciário”. 

Levando em consideração o grave valor do 

Déficit Técnico Atuarial do RPPS de Andirá, 

foram enviados ofícios ao Executivo e 

Legislativo encaminhando a citada 

recomendação. 

 

 


