
Setembro de 2018

Batemos novamente a Meta atuarial!
No mês de agosto, os investimentos da 

carteira do PCV da Cageprev rentabiliza-
ram 0,65%, enquanto a meta atuarial ficou em 
0,43%. Atingimos 151,75% da Meta.

Fatores que contribuíram: com exceção da 
Renda Variável, que rentabilizou -3,93%, todos 
os outros segmentos apresentaram rentabilida-
de positiva: Renda Fixa: 0,61%; Multimercado 
Estruturado: 0,61%; Empréstimos: 1,40% e Imó-

Rentabilidade

Eleição para os conselhos Deliberativo
e Fiscal acontece nos dias 17 e 18

Informamos que as eleições da Cageprev para 
um membro do Conselho Deliberativo e um 
membro do Conselho Fiscal e seus respecti-

vos suplentes ocorrerão nos dias 17 e 18 de setem-
bro. Participe, acessando o site: https://ww2.ca-
gece.com.br/area-interna.

Para votar, informe sua matrícula com o dígito 
e a senha que é composta pelos 6 primeiros nú-
meros do CPF. Por esse sistema de votação ele-
trônica os participantes poderão votar de casa ou 
de qualquer lugar. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
Comissão Eleitoral:

 
- Etienne Unias de Vasconcelos – GEDEJ – 

Gerência de Desenvolvimento Jurídico – Con-
tato: (85) 3101-1867. E-mail: etienne.vasconce-
los@cagece.com.br

- Roberto Cardoso Lessa – AUDIN – Audito-
ria Interna – Contato: (85) 3101-1774. E-mail: 
roberto.lessa@cagece.com.br

- Marta Edna de Oliveira Leão – GEPES – Ge-
rência de Desenvolvimento de Pessoas – Con-
tato: (085) 3101- 1766. E-mail marta.leao@ca-
gece.com.br

 CONSELHO DELIBERATIVO
 
1º Claudomiro Costa Sampaio 
 Titular
 Francisco José da Silva Cavalcante 

Suplente
 2º Silvio Márcio Ribeiro Pires
 Titular
 Danilo Ferreira da Silva
 Suplente
 3º Daniel Lucas Martins Portela
 Titular
  Antônia Maria Bezerra de Oliveira
 Suplente
  
CONSELHO FISCAL
 
1º Maria Necy Catunda de Andrade
 Titular
 Karyne Freire Barbosa
 Suplente
2º Lívia Arruda Castro
 Titular
 Anna Karine Moitas 
 Suplente

veis: 0,52%.
O INPC, componente da meta atuarial apre-

sentou queda em relação ao mês passado, fican-
do em 0%, embora tenha sido maior do que o 
IPCA (índice em que estão atrelados nossos in-
vestimentos), que registrou def lação de -0,09%, 
com destaque para os grupos de alimentação e 
transportes. No acumulado do ano também ba-
temos a meta, atingindo uma rentabilidade de 
6,98% contra uma meta atuarial de 6,40%.

CONHEÇA OS CANDIDATOS:


