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A aprovação das contas 
da Cageprev pelo Con-
selho Deliberativo, 

Conselho Fiscal, Auditoria Exter-
na e Atuário Independente, re-
ferente ao exercício de 2017, nos 
dá uma garantia de que a Funda-
ção continua sólida e cumprindo 
com seu objetivo principal, que 
é o pagamento de benefícios aos 
participantes aposentados e pen-
sionistas.

Ainda este mês, divulgaremos 
nossos demonstrativos financei-
ros de 2017, com os respectivos 
pareceres, fato que nos enche de 
satisfação, pois, fechado mais um 
ano, só resultados positivos te-
mos a apresentar aos participan-

tes e a nossa Patrocinadora.
A Cageprev nesses seus 14 

anos de existência só cresceu. De 
um patrimônio de R$ 14 milhões 
no ano de 2004, fechamos o ano 
passado com R$ 178 milhões, 
que mostra a saúde financeira da 
nossa entidade. 

Por esses resultados é que po-
demos garantir um futuro tran-
quilo para todos que fazem parte 
da família Cageprev. Participan-
tes ativos, aposentados, assisti-
dos, pensionistas e beneficiários 
de uma forma geral podem come-
morar, pois a Cageprev é uma re-
alidade crescente que vem cum-
prindo, de uma forma mais que 
satisfatória, com seus objetivos. 

Rentabilidade: 
mais uma vez 
superamos a 
Meta Atuarial

Mais uma vez bate-
mos a meta atuarial. 
Em março a carteira 

de investimentos do Plano de 
Contribuição Variável – PCV 
da Cageprev rentabilizou 
0,73%, enquanto a meta atu-
arial fechou o mês em 0,50%.
   Fatores que contribuíram 
para o alcance desse resul-
tado: o desempenho do seg-
mento de Empréstimos a 
Participantes, que registrou 
a rentabilidade de 1,40%, se-
guido do segmento de Renda 
Fixa 0,70%, e do Multimerca-
do Estruturado 0,57%, com-
binado com o baixíssimo ní-
vel de inflação, medida pelo 
INPC, que alcançou 0,07% e 
pelo IPCA ter registrado o ní-
vel de 0,09%. 
    O INPC é um componen-
te da nossa meta atuarial e o 
IPCA é o índice de inflação 
em que estão atreladas as 
nossas aplicações financeiras.

Cenário de 2018 aponta 
recuperação da economia

O ambiente global permane-
ce favorável, apesar do te-
mor quanto a uma guerra 

comercial, que pode trazer volati-
lidade aos mercados. Esperamos 
novamente forte crescimento glo-
bal em 2018, isso em um contexto 
de baixa inflação. O atual cenário 
global segue contribuindo para a 
recuperação da economia brasilei-
ra e essa tendência deverá persistir 
pelos próximos trimestres.
     No cenário doméstico, a eco-
nomia segue em recuperação, mas 
houve enfraquecimento nos dados 
do primeiro trimestre. Por ora, o 

mercado sinaliza uma projeção do 
PIB de 2,7% a 3,0% em 2018.
       O aumento do consumo deve 
liderar o processo de recuperação 
da economia, até porque há sinais 
positivos também nos investimen-
tos. A taxa de desemprego conti-
nua alta, com tendência de baixa 
mês a mês durante o ano. O cená-
rio de inflação segue em baixa com 
o mercado projetando um IPCA 
de 3,5% em 2018. Diante do cená-
rio favorável de inflação, espera-se 
mais um corte de 0,25 pontos na 
taxa Selic. Assim, o ciclo de corte 
deve se encerrar em 6,25% a.a.


