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1 - Fique Sabendo

DI  - é a sigla para Depósito Interfinanceiro. É um instrumento financeiro que possibilita a troca de recursos 
(reservas bancárias) entre instituições financeiras. Além de ser este instrumento, o DI também é o indexador (taxa  
de juros) divulgado pela CETIP que representa a média das taxas diárias prefixadas, pactuadas por um dia útil e  
praticadas pelas instituições financeiras nestas transações.

Fundo de Investimento -  Veículo que reúne investidores com os mesmos objetivos. O dinheiro de todos os 
investidores  somado  é  utilizado  para  comprar  outros  ativos  como  ações,  títulos  públicos,  debêntures  etc,  
considerando uma estratégia que o fundo define previamente.

Fonte: http://www.comoinvestir.com.br – acesso em 7/6/2016
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2 - Investimentos da Paranaprevidência: MARÇO/2016

Segundo a apresentação do Relatório de Investimentos do mês de março de 2016, feita pelo Coordenador de 
Aplicações e Investimentos, Celso Luiz Pilati, na reunião do Conselho de Administração da Paranaprevidência, 
eis enquadramentos:

Títulos Públicos Federais, no total de R$ 4.986.675,0 mil, representando  64,46%  da  carteira de investimentos da 
PARANAPREVIDÊNCIA, Fundos de Renda Fixa, no  representando 25,37% da carteira;  total de  R$ 1.962 .
952,9 mil,  FIDC- Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, no total de  R$ 32.676,7 mil , representando  
0,42% da carteira;  Fundos de Renda Variável, no total de R$ 560.690 ,8 mil,  representando 7,25% da carteira; 
Imóveis apresentaram o total de R$ 193.008 ,3 mil representando  2,49% da carteira.  A carteira de investimentos  
sem o estoque de CFT's, ao final do mês  de março de 2016, totalizou R$ 7.736.003,6 mil.

Fonte: Ata da 4ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 29/04/2016
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3 -  Rentabilidade dos ativos financeiro: MARÇO/2016 

O Coordenador de Aplicações e Investimentos, Celso Luiz Pilati,  apresentou  a rentabilidade de cada um dos  
ativos financeiros que compõem a carteira de investimentos no mês de março de 2016 e ainda o desempenho total  
da carteira de Investimentos. 

“A variação do IPCA foi de 0,43%, a Meta Atuarial de 0,88% e o CDI 1,16%. Os títulos públicos registraram um 
desempenho de 102,82% e os FIF's 110,11% do CDI o que determinou uma rentabilidade nominal de 1,19 dos  
títulos  públicos e 1,28 dos FIF's. Quanto ao desempenho global dos investimentos, as rentabilidades medidas  
comparativamente com o CDI foram de 105,35%  e de 1,22 nominal, abaixo da meta atuarial. Destacou ainda que, 
se  forem  considerados  os  títulos  públicos,  que   fazem  parte  dos  ativos  dos  fundos  dos  quais  a 
PARANAPREVIDÊNCIA é  cotista, o percentual desses ativos sobre o total da carteira, sobe para  84,49%.”

Fonte: Ata da 4ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 29/04/2016
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4 - Investimentos da Paranaprevidência: MAIO/2015

Segundo a  apresentação do Relatório de Investimentos do mês de maio de 2015, feita  pelo  Coordenador de 
Aplicações e Investimentos, Celso Luiz Pilati, na eunião do Conselho de Administração da Paranaprevidência, eis 
enquadramentos do mês de maio de 2015: 

http://www.comoinvestir.com.br/glossario/Paginas/default.aspx


Títulos Públicos Federais, no total de R$ 4.637.335,8 mil, representando 58,26% da carteira de investimentos da 
PARANAPREVIDÊNCIA; Fundos de Renda Fixa,  no total  de R$ 2.474.642,6 mil,  representando 31,09% da 
carteira; FIDC – Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, no total de R$ 62.100,4 mil, representando 
0,78% da carteira; Fundos de Renda Variável, no total de R$ 590.544,8 mil, representando 7,42% da carteira; 
Imóveis apresentaram o total de R$ 194.856,7 mil representando 2,45% da carteira.  A carteira de investimentos 
sem o estoque de CFT’s, ao final do mês de maio de 2015, totalizou R$ 7.959.480,3 mil. 

Fonte: Ata da 6ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 26/06/2015
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5 - Rentabilidade do ativos financeiros: MAIO/2015. 

O Coordenador de Aplicações e Investimentos, Celso Luiz Pilati,  apresentou  a rentabilidade de cada um dos  
ativos financeiros que compõem a carteira de investimentos no mês de maio de 2015 e ainda o desempenho total 
da carteira de Investimentos. A variação do IPCA foi de 0,74%, a Meta Atuarial de 1,19% e o CDI 0,98%. 

Os títulos públicos registraram um desempenho de 111,93% e os FIF’s 46,58% do CDI o que determinou uma 
rentabilidade  nominal de  1,10 dos  títulos  públicos  e  0,46 dos  FIF’s.  Quanto  ao  desempenho  global  dos 
investimentos, as rentabilidades medidas comparativamente com o CDI foram de  86,92%  e de 0,85 nominal, 
ficando abaixo da meta atuarial. Destacou ainda que, se forem considerados os títulos públicos, que fazem parte 
dos ativos dos fundos dos quais a PARANAPREVIDÊNCIA é cotista, o percentual desses ativos sobre o total da 
carteira, sobe para 75,48%. 

Fonte: Ata da 6ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 26/06/2015
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6 - PARANAPREVIDÊNCIA em Números

Dados  de  JANEIRO/2016 -    Total  de  benefícios  pagos  (Aposentadorias  e  Pensões):  R$  597.982.953,34;  
Quantidade  de  Aposentados:  82.818;  Quantidade  de  Pensionistas:  26.267;  Aposentadorias  concedidas:  411; 
Pensões concedidas:  40; Atendimentos aos Clientes: 8.943.

Fonte: http://www.paranaprevidencia.pr.gov.br/ -  acesso em 8/06/2015
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7 - Balancete dos Fundos  Públicos Previdenciários

A Contadora Elbia  Schuindt da Silva,   fez  a apresentação do  Balancete do 1º trimestre de 2016,   com os 
seguintes resultados.

Fundo de Previdência - Totalizou seus ativos em R$  8.509.481.507,76 , sendo seus valores relevantes : R$ 
641.943.132,94  correspondem a Créditos a Curto Prazo, R$ 7.662.049.649,07 de  Investimentos e Aplicações  
Financeiras  .  Foi  demonstrado  o   Resultado  do  Fundo  de  Previdência  do  1°  trimestre  no  valor  de  R$ 
169.852.156,76, que acumulado com os exercícios anteriores, apresenta  superávit de R$ 230.514.627,68.

Fundo  Financeiro -  totalizou  seus  ativos  em  R$  219.055.391,85,   sendo  seus  valores  relevantes:  R$ 
17.402.566,10  correspondem  a  Créditos   a  Curto  Prazo,  R$  109.855.043,70  de  Investimentos  e  Aplicações 
Financeiras. Foi demonstrado o Resultado do 1° trimestre no valor  de R$ (53.792.266,51), que acumulado com os  
exercícios anteriores  resulta em R$ 82.243.205,31.

Fundo Militar - totalizou seus ativos em R$ 49.551.093,30, sendo  seus valores relevantes: R$ 45.516.277,67 
correspondem  a  Créditos  a   Curto  Prazo,  R$  201.434,69  de  Investimentos  e  Aplicações  Financeiras.  Foi 
demonstrado o Resultado do 1° trimestre no valor de R$ (30.560.374,78), que acumulado com os exercícios  
anteriores, resulta em  R$ (17.073.303,76).

Fonte: Ata da 4ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 29/04/2016
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