
Outubro de 2020

Eleições Cageprev: conheça os novos conselheiros

A Comissão eleitoral da Cageprev divulgou no dia 
30 de setembro o resultado das eleições para o 
preenchimento de uma vaga nos conselhos 

Deliberativo e Fiscal da Fundação. Os eleitos para o 
Conselho Deliberativo foram Antônio Ribeiro de Melo 
Neto (titular) e Jucilene Maria Paulo (suplente), com 
106 votos. Para o Conselho Fiscal, foram eleitos Karyne 

Freire Barbosa (titular) e Tércio Carvalho de Almeida 
(suplente), com 187 votos. A Cageprev parabeniza os 
conselheiros eleitos e agradece a todos os participantes 
que votaram, bem como às demais chapas que partici-
param do pleito, numa demonstração de exercício dos 
direitos democráticos e de compromisso com o nosso 
bem, que é o Plano de Benefícios da Cageprev.

Antônio Ribeiro de Melo Neto Jucilene Maria Paulo Karyne Freire Barbosa Tércio Carvalho de Almeida

Novos conselheiros são empossados

No dia 1º de outubro, por meio de reunião virtual, o 
presidente do Conselho Deliberativo Carlos Rossas, 
em conformidade com o disposto no art. 30, inciso 

II do Estatuto da Cageprev e de acordo com o determinado 
na ATA da 1628ª de Reunião da Diretoria da Patrocinadora 
Cagece, deu posse aos conselheiros eleitos e indicados da 
Cageprev para o cumprimento de um mandato de quatro 
anos iniciado em 1ª de outubro de 2020.

A nova composição do Conselho Deliberativo e do Con-
selho Fiscal está apresentada no quadro ao lado:

Os conselheiros deliberativos Carlos Rossas e André Ca-
murça foram reconduzidos ao cargo por indicação da Pa-
trocinadora. 

Na ocasião, os diretores da Cageprev, Sérgio Lage e Clóris 
Ferreira, parabenizaram os novos conselheiros eleitos e os 
indicados pela Patrocinadora, e fizeram votos de um man-
dato repleto de aprendizado, realizações e conquistas.



Despedida e Agradecimento aos Conselheiros

O presidente  da   Cageprev,   
Sérgio  Lage,  e  a  diretora  
Administraivo-Financei-

ra,  Clóris  Ferreira,  agradeceram  
aos   conselheiros   deliberativos,   
Carlos  Rossas,  André  Camurça,  
Sérgio  Ponte  e  Tancredo  Wilson  

e aos conselheiros fiscais  Francis-
co  Vanilson,  Pedro  Henrique,  e 
Francisco Telles, que concluíram o 
mandato, pela dedicação e  serie-
dade  com  que  desempenharam  
suas  atividades  ao  longo  desses  
4  anos  de  mandato,  nos  Con-

selhos  Deliberativo  e  Fiscal  da  
Cageprev.  Pelo  tempo  dedica-
do,  por  cada  pauta  discutida  e  
aprovada,  por  cada  conquista  e  
vitória  alcançada,  a  vocês,  nosso  
reconhecimento e gratidão. 

A Diretoria.

Agradecimento à Comissão Eleitoral

A Diretoria da Cageprev agradece à Comis-
são Eleitoral composta pelos colaborado-
res, Etienne Unias de Vasconcelos, Rober-

to Cardoso Lessa e Marta Edna de Oliveira Leão 
pela condução do trabalho realizado nas Eleições 
dos Conselheiros e pelo empenho na execução de 

todas as etapas dentro do prazo estabelecido, de 
forma brilhante, mesmo diante das adversidades 
em meio à pandemia do coronavírus. A Diretoria 
agradece, ainda, a todas as pessoas que de forma 
direta e indireta contribuíram para o sucesso das 
eleições.

Rentabilidade x Meta Atuarial

No mês de setembro a ren-
tabilidade da carteira de 
investimentos do PCV 

da Cageprev registrou -0,93%, e 
a meta atuarial 1,30%. Vejamos 
os motivos. Os indicadores eco-
nômicos impactam diretamen-
te no desempenho da carteira 
do PCV, e este baixo desempe-
nho da rentabilidade ocorreu 
principalmente pela queda da 
Bolsa. O índice Ibovespa termi-
nou o mês com desvalorização 
de -4,80%, aos 94.603 pontos, 
acumulando uma perda anual 
de -18,20%. Já o CDI, teve renta-
bilidade de 0,16%. O Dólar, por 
sua vez, teve alta de +3,10%, co-
tado a R$ 5,64. Por outro lado, a 
meta atuarial do PCV registrou 
1,30%, inf luenciado pela alta do 
INPC de 0,87%.

Os segmentos apresentaram 
as seguintes rentabilidades: 
renda fixa rentabilizou 0,50% 
com destaque para o Fundo Sul 
America Aqua FI Mult Credito 

Privado, que atingiu 0,73% de 
rentabilidade; os segmentos de 
multimercado e renda variável 
apresentaram rentabilidade ne-
gativa, –2,04% e -6,53, respecti-
vamente, com todos os Fundos 
rentabilizando negativamente; 
o segmento de investimento no 
Exterior apresentou rentabi-
lidade positiva de 3,72%, com 
destaque para o Fundo WA FIA 

BDR1 FIEX, que registrou 7,29% 
de rentabilidade. Os emprésti-
mos rentabilizaram 1,16% e os 
imóveis 0,65%. No acumulado 
do ano estamos com 4,57% de 
rentabilidade  contra  6,04%  de  
meta  atuarial. No  acumulado  
desde o início do plano estamos 
com 563,58% de rentabilidade 
contra 485,50% de meta atua-
rial.


