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Empréstimos com juros  de 0,70% a 
1,10% ao mês

Não é tarefa fácil administrar dívi-
das. E a Cageprev sensível a este 
problema facilita a vida de seus 

participantes. Dívidas com cartão de cré-
dito, fi nanciamento da casa própria e do 
veículo, cheque especial e colégio dos fi -
lhos, além de outros compromissos de 
menor valor, viram um trauma no dia a 
dia de cada um. Pensando nisto, baixamos 
novamente a taxa de juros dos nossos em-
préstimos aos participantes.

Mais uma vez chamamos a atenção, 
que dívidas podem ser trocadas. Isso mes-
mo. Você pode quitar seus débitos, nor-
malmente com juros exorbitantes, solici-
tando empréstimo à Cageprev, cujos juros 

cobrados não existem no mercado. Pagar 
uma dívida junto a operadora de cartão de 
crédito, com juros de 15% ao mês, por uma 
outra dívida na Cageprev, com juros de 
1,10% ao mês, com prazo para pagamento 
de 37 a 72 meses, é incomparável.

Ainda concedemos empréstimos com 
juros menores, basta também reduzir o 
prazo para pagamento. Para empréstimos 
em até 12 meses o juro cobrado é de 0,70% 
ao mês e para empréstimos de 13 a 36 me-
ses os juros são de 0,90% ao mês.

Procure a Cageprev e converse conos-
co, que encontraremos uma solução para a 
troca de sua dívida.

Rentabilidade: 
Batemos a Meta Atuarial

No mês de julho a rentabilidade da carteira de inves-
timentos do PCV da Cageprev registrou 2,78%, e a 
meta atuarial 0,87%. Atingimos 319,67% da meta. 

Este fato se deu em decorrência de todos os Fundos da car-
teira apresentarem rentabilidade positiva, bem como pela 
alta do Ibovespa, que encerrou o mês com valorização de 
8,27%, aos 102.912 pontos, favorecendo o nosso segmento 
de renda variável.

Já a meta atuarial teve seu resultado infl uenciado pela 
alta do INPC de julho de 0,44%, superando o índice de ju-
nho, de 0,30%. Em relação aos investimentos, o segmento 
de renda fi xa rentabilizou 1,06% com destaque para o Fun-
do Vinci FIRF Imobiliário CPII, que atingiu 2,98% de renta-
bilidade. O segmento de multimercado rentabilizou 1,96% 
com destaque para o Fundo Garde Dumas, que registrou 
2,64% de rentabilidade. Renda variável teve uma perfor-
mance de 10,22% com destaque para o fundo Moat Capital 
Fia que rentabilizou 12,57%. Os empréstimos rentabiliza-
ram 1,31% e os imóveis 0,64%.

Os segmentos participam com os seguintes percentuais na 
carteira: renda fi xa 68,95%; multimercado 6,66%; renda variável 
17,95%; empréstimos 6,30% e imóveis 0,15%. Estamos batendo 
a Meta no acumulado do ano e no acumulado desde o início do 
Plano. Acumulado do ano: 5,48% de rentabilidade contra 3,85% 
de meta atuarial. Acumulado desde o início do plano: 569,36% 
de rentabilidade contra 473,46% de meta atuarial.

Seguindo sua política de investi-
mentos para 2020, a Cageprev di-
versifi ca a carteira de investimen-

tos fazendo aplicações em ativos no 
exterior. No atual estágio do mercado 
fi nanceiro brasileiro, onde a renda fi xa 
fi cou para trás, investimento em fundos 
de ativos no exterior é importante para 
diversifi cação de portfólio.

Além de balancear a classe de ativos 
na carteira, é recomendável manter in-
vestimentos em títulos de dívida estran-
geiros e ações globais. Esperamos que 
esta modalidade de aplicação fi nanceira 
nos dê o retorno esperado para, no fi nal 
de 2020, atingirmos nossas metas.

Investimentos 
no exterior

PREVIC aprova Proposta de 
Alteração do Regulamento

A Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar - PREVIC aprovou a proposta de alteração do 
Regulamento do Plano de Contribuição Variável – PCV 

da Cageprev, através da Portaria 544 de 31/07/2020 publicada 
no Diário Ofi cial da União no dia 06/08/2020. Dentre as alte-
rações destaca-se: art. 16, inciso III que altera a idade de saída 
do Plano, para os homens, para 65 anos, implicando que a Pa-
trocinadora Cagece vai continuar efetuando as contribuições 
patronais mensais para os homens até 65 anos de idade; e a al-
teração no art. 48, caput, que permite que o participante altere 
o percentual de suas contribuições laborais em qualquer mês 
do ano. As alterações serão efetivadas a partir deste mês de 
agosto. Essas e outras conquistas são o resultado do trabalho 
da Diretoria Executiva da Cageprev e dos seus órgãos estatu-
tários em prol da satisfação do participante.

Horário de Atendimento Presencial

Caros participantes, para melhor aten-
dê-los, informamos que o atendimen-
to presencial na sede da Cageprev está sendo 

realizado no horário das 9h às 14h. Ressaltamos a neces-
sidade do agendamento prévio para evitar aglomeração.
O agendamento pode ser feito pelos seguintes canais: te-
lefones: 3181.2500 ou 3181.6100 ou  e-mails: cageprev@ca-
geprev.com.br ou vania@cageprev.com.br.


