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INVESTIMENTOS 

 

Pelo terceiro mês consecutivo o FUNPESPA 

obteve em maio um expressivo rendimento 

positivo no valor de R$ 772.406,74 sendo que 

desse montante R$ 564.442,79 é o retorno em 

renda variável e R$ 207.963,95 em renda fixa.  

O Ibovespa fechou maio batendo recorde e com 

alta de 6,16% atingindo os 126.216 pontos, um 

desempenho que, em grande parte, se deve à 

valorização das commodities em escala global, 

puxando para cima as ações da Vale e das 

siderúrgicas, recuo do valor do dólar e também 

a expectativa pela divulgação de crescimento 

do PIB brasileiro. Commodities em alta, fluxo 

de recursos estrangeiros, avanços nas pautas 

econômicas no Congresso – tudo isso deu 

sustentação ao mercado local e amenizou 

eventuais fatores de pressão, como as dúvidas 

quanto à situação fiscal do país.  

Em 31/05/2021 o saldo da carteira do FUNPESPA 

era R$ 51.408.654,82. A distribuição está da 

seguinte forma: 71,86% em renda fixa e 28,14% 

em renda variável.  

A gestão e administração dos recursos se 

encontra alocada desta forma: 48,20% está na 

Caixa Econômica Federal; 25,85% está no Itaú 

Unibanco; 22,31% no Banco do Brasil; 3,26% 

no Sicredi e 0,38% na RJI Corretora de 

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

mês de maio ficou em 1,27% e a rentabilidade 

do mês de foi de 1,54%. No ano a meta está em 

5,42% e o retorno em 1,05%. 

RECADASTRAMENTO 

 

O FUNPESPA finalizou o recadastramento e 

prova de vida anual de seus beneficiários. Ao 

final foram suspensos sete benefícios, os quais 

logo depois todos eles vieram ao FUNPESPA e 

regularizaram a situação. Como no ano 

passado o recadastramento havia sido 

suspenso por causa da pandemia, não 

podíamos ficar mais um ano sem fazer este 

procedimento, e assim o recadastramento foi 

realizado respeitando todos os devidos 

procedimentos sanitários recomendados em 

virtude da pandemia de Covid-19. 

O recadastramento visa, principalmente, criar 

uma sistemática de acompanhamento a fim de 

combater possíveis fraudes no sistema 

previdenciário. 


