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Após quatro meses seguidos de rendimentos

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

negativos, o mês de novembro fechou com um

novembro ficou em 1,37% e a rentabilidade do

retorno positivo no valor de R$ 485.563,86

mês de foi de 0,98%. No ano a meta está em

sendo que desse montante R$ 729.309,72 é da

14,55% e o retorno em – 2,91%. O retorno

renda fixa, (- R$ 220.893,48) renda variável e

acumulado no ano até aqui está negativo no

(-R$ 22.852,38) no segmento de investimentos

valor de - R$ 1.487.318,20.

no exterior.
Devido à diversificação da carteira, foi possível

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

encerrar o mês no azul, mesmo diante de um

A Prestação de Contas Anual do FUNPESPA,

cenário ainda complicado na renda variável,

referente ao ano de 2020, foi julgada regular,

com o Ibovespa fechando o mês em queda de

sem ressalvas, pelo Tribunal de Contas do

1,53%

pelas

Estado do Paraná, por meio do Acórdão nº

preocupações globais com a variante ômicron

3140/21 – Segunda Câmara. Agradecemos ao

do coronavírus e suas proporções indefinidas e

trabalho

também a declaração do presidente do Banco

FUNPESPA, conselheiros e colaboradores.

Central americano, Jerome Powell, alertando

Obrigado!

impactado

principalmente

para o risco de uma inflação mais alta.
Em que pese esse cenário adverso na renda
variável,

a

renda

fixa

proporcionou

um

excelente rendimento, devido à queda dos
juros futuros, fazendo com que os títulos de
renda fixa tivessem as maiores altas do mês.
Em 30/11/2021 o saldo da carteira do
FUNPESPA era de R$ 50.580.640,45. A
distribuição está da seguinte forma: 74,27% em
renda fixa, 23,67% em renda variável e 2,50%
no segmento de investimentos no exterior. A
gestão

e

administração

dos

recursos

se

encontra alocada desta forma: 46,54% está na
Caixa Econômica Federal; 25,59% está no Itaú
Unibanco; 24,33% no Banco do Brasil; 3,17%
no Sicredi e 0,37% na RJI Corretora de
Valores.

e

dedicação

dos

servidores

do

