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CAGEPREV SOLIDÁRIA

Pagar benefícios de comple-
mentação da aposentadoria 
com pontualidade e prestando 

o melhor serviço ao participante, é o 
que nos move na Cageprev.

Queremos que nossos partici-
pantes sejam bem atendidos, quer 
seja na previsão do cálculo do bene-
fício, na solicitação de empréstimos, 
na orientação ao chegar a hora da 
aposentadoria, ou qualquer outra 
informação sobre o Plano de Bene-
fícios.

Após 15 anos de existência, a Ca-
geprev preza pela parceria junto ao 
seu participante, visto que ainda te-
mos um longo caminho a percorrer, 
pois o pagamento dos benefícios, 
razão de ser da entidade, é vitalício 
para o participante e seus benefici-
ários.

Atualmente pagamos mais de 80 
benefícios mensais, entre assistidos 
e pensionistas, que recebem rigoro-
samente no final de cada mês, inclu-
sive para muitos desses, o valor pago 
pela Cageprev chega a ser superior 
ao recebido pelo INSS. Podemos 
afirmar, sem sombra de dúvidas, que 
o valor recebido pela Cageprev deixa 
de ser complementar, passando a ser 
a principal fonte de renda do apo-
sentado. 

FUTURO TRANQUILO

Um dia todos nós vamos ficar 
velhos. Não tem saída!

Que idoso queremos ser? 
Aquele que tem uma folga financeira 
todos os meses ou aquele que é um 
peso para a família porque não se 
preocupou com o futuro?

Tenho certeza que a primeira op-
ção parece melhor, não é mesmo? E 
se você acha que o melhor caminho 
para isso é só trabalhar, como mui-
tos dizem, está enganado. 

Trabalhar é importante, mas in-
vestir no seu futuro é mais ainda. E 
você precisa começar agora.

Quem já participa da Cageprev, 
parabéns! Você está no caminho 
certo. A previdência complementar 
será a maior e mais segura fonte de 

renda na sua aposentadoria. Caso 
sua opção seja por um benefício 
mais robusto, aumente a valor de 
sua contribuição, que a patrocina-
dora vai junto. Este ano, 2019, o li-
mite é de 9%. Já em 2020 este per-
centual vai para 12% também com 
paridade. 

Quem ainda não é participante 
do Plano de Benefícios da Cageprev 
não sabe ao que está perdendo. Cada 
mês protelado resulta em uma perda 
financeira não recuperável, pois dei-
xa de entrar na reserva de poupança 
do empregado as contribuições pa-
tronal e laboral que poderão fazer 
muita falta. Mas nunca é tarde para 
começar. Não perca a oportunidade 
de transformar o seu futuro.

Rentabilidade: 
batemos a

meta atuarial!!!

No mês de maio, a rentabi-
lidade da carteira de in-
vestimentos da Cageprev 

atingiu 185% da meta. Os inves-
timentos rentabilizaram 1,069%, 
enquanto a meta atuarial ficou 
em 0,58%. Fatores: A inflação 
medida pelo INPC desacelerou e 
registrou 0,15%, menor resultado 
para meses de maio desde 2006. 
Já em relação aos investimentos, 
todos os segmentos apresenta-
ram rentabilidade positiva. O 
segmento de Renda fixa renta-
bilizou 0,86%, com destaque 
para o fundo BB Previdenciário, 
performando 1,54%. O segmen-
to de Multimercado rentabilizou 
0,99%, com destaque para o fun-
do SPX Nimitz que rentabilizou 
1,65%. Renda variável rentabi-
lizou 5,35%, com destaque para 
o Fundo Sul America Selection, 
que atingiu 6,39% de rentabili-
dade. Os Empréstimos rentabili-
zaram 1,36% e os imóveis 0,53%.

Para os empregados da Cagece 
que ainda não aderiram à Cageprev, 
alertamos mais uma vez que o bene-
fício da previdência complementar 
se evidencia cada vez mais impor-
tante na renda do aposentado e sua 
família,  haja vista as alterações pre-
vistas na nova previdência social que 
está chegando.


