
Outubro de 2018

Posse dos novos Conselheiros da CAGEPREV

Foram empossados no úl-
timo dia 01 de outubro 
os novos conselheiros da 

Cageprev. Para o Conselho De-
liberativo tomaram posse os 
conselheiros indicados pela 
Patrocinadora, Josestenne Be-
zerra do Amaral (titular) e Ana 
Carolina Bessa de Paula Barros 
de Freitas (suplente) e os elei-
tos pelos participantes Claudo-
miro Costa Sampaio (titular) e 
Francisco José da Silva Caval-
cante (suplente). Já para o Con-
selho Fiscal foram empossados 
os conselheiros Cristiano Silva 
Eugênio de Souza (titular) e 
Maria Necy Catunda de Andra-
de (suplente) indicados pela 
Patrocinadora e, Lívia Arruda 
Castro (titular) e Anna Karine 
Moitas (suplente), eleitos pelos 
participantes.

Os conselheiros foram em-
possados pelo presidente do 
Conselho Deliberativo Carlos 
Rossas Mota Filho, escolhido 

dentre os indicados pela Pa-
trocinadora, e terão um man-
dato de 4 anos, com início 
em 01/10/2018 e término em 
30/09/2022. O Conselho Deli-
berativo é órgão de deliberação 
e orientação superior da Cage-
prev, cabendo-lhe, fixar os ob-
jetivos e politicas da Entidade, 
bem como estabelecer normas 
gerais de caráter organizacio-
nal, administrativo e operacio-
nal.

O Conselho Fiscal é o órgão 
de fiscalização da Cageprev, 
incumbindo-lhe zelar pelo fiel 

cumprimento da legislação per-
tinente, do Estatuto da Entida-
de, do Regulamento do Plano 
de Benefícios, e pela correta 
atuação dos órgãos da Admi-
nistração, diligenciando para 
que se cumpram todas as suas 
funções organizacionais.

Os diretores da Cageprev, 
Sérgio Lage (Presidente) e Cló-
ris Ferreira (Diretora Adminis-
trativa Financeira), dão as boas-
-vindas aos novos conselheiros, 
desejando a todos uma gestão 
de qualidade no mandato que 
se inicia.

Rentabilidade

Neste mês de setembro a 
rentabilidade dos investi-
mentos da Cageprev não 

bateu a Meta Atuarial.
Nossos investimentos rentabi-

lizaram 0,59% enquanto a meta 
atuarial atingiu 0,72%. Rentabi-
lidade por segmento: renda fixa 
0,55%; renda variável -2,12%; 

multimercado 0,48%; emprés-
timos 1,37%; imóveis 0,52%. Os 
principais fatores para a não atin-
gimento da meta foram a queda 
na taxa de juros, queda na renda 
variável, alta do dólar e alta na 
inflação medida pelo INPC que 
passou de 0,16% em agosto para 
0,30% em setembro, e que supe-

rou a média do IPCA, índice em 
que estão indexados nossos in-
vestimentos, que ficou em 0,10%, 
segundo nossa gestora do fundo 
exclusivo Sul América.

No acumulado do ano ainda 
estamos batendo a meta atuarial: 
rentabilidade acumulada 7,62% x 
Meta acumulada 7,17%.


