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Recado aos que ainda não aderiram

Para os colaboradores que ainda 
não fazem parte do time da Cage-
prev, informamos que em pesquisa 

realizada pelo IBGE com os aposentados 
pelo INSS, 1% se mantém com o saldo 
da aposentadoria, enquanto 25% conti-
nuam trabalhando, 28% dependem de 
caridade, e 46% dependem de parentes. 
É um cenário preocupante, pois mostra 
que só o benefício do INSS não é sufi -
ciente para garantir uma aposentadoria 
digna, e o quanto é importante ter uma 
segunda renda para trazer tranquilidade 

ao aposentado e sua família.
É aí onde entra a Cageprev, pagan-

do um benefício complementar, que 
somado ao recebido pelo INSS, oferece 
àquele grupo familiar uma renda su-
fi ciente para uma vida tranquila, sem 
precisar trabalhar ou da dependência 
de parentes.

Você, que ainda está fora do Plano de 
Benefícios da Cageprev, nos procure que 
lhe atenderemos com o maior prazer, ti-
rando dúvidas e mostrando as vantagens 
de fazer parte de um time vencedor.

Promoção de 
Adesão: Indique 

um Amigo

Você que ainda não é participante 
do plano de benefícios da Cage-
prev, o que está esperando para 

começar a construir uma aposentadoria 
tranquila? Vamos aderir?

Neste mês a Cageprev quer lhe in-
centivar a fazer sua adesão. Para os co-
laboradores que fi zerem adesão até o 
dia 30 de dezembro de 2020, a Cageprev 
vai sortear um notebook. E você cola-
borador, que já é participante, e indicar 
um colaborador que fi zer a adesão, vai 
concorrer também, ao sorteio de outro 
notebook.

Para que a realização do sorteio se 
concretize, é necessário que haja pelo 
menos 20 adesões efetivas durante o pe-
ríodo da promoção. Você que já é parti-
cipante do plano vai ter a chance de con-
correr quantas vezes forem o número de 
colaboradores indicados por você e que 
aderirem ao Plano.

Vamos participar? Corra!
Envie um e-mail para a Cageprev. 

Indique um amigo. Ajude-o a fazer sua 
adesão ao Plano de benefícios e cons-
truir um futuro tranquilo!

Nossos canais de comunicação: 
E-mail: cageprev@cageprev.com.br;
Telefones: 3181-2500/3181-6100.
O regulamento da promoção encontra-
-se no site. Acesse www.cageprev.com.br.

Mercado Financeiro

Fechamos o mês de outubro com 
mais uma queda das bolsas, sendo 
três meses seguidos de retornos 

negativos no Ibovespa. Com a diversifi -
cação feita na carteira de investimentos 
da Cageprev, com uma maior alocação 
em renda variável, a rentabilidade dos 
ativos fi cou abaixo do esperado, com 
impacto direto no atingimento da meta 
atuarial. O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central, reu-
nido no mês de outubro, manteve pela 
segunda reunião consecutiva a taxa bá-

sica de juros (Selic) em 2% ao ano, reti-
rando qualquer possibilidade de com-
pra de papéis de renda fi xa para compor 
a nossa carteira de investimentos. Ape-
sar da volatilidade, acreditamos que os 
investimentos no exterior e a renda va-
riável deverão alavancar nossos inves-
timentos no mês de novembro, visto 
que já na primeira semana o Ibovespa 
rentabilizou positivo em 7,42%. Conti-
nuamos confi antes que vamos bater a 
meta atuarial no ano de 2020.

Rentabilidade x Meta Atuarial

No mês de outubro a rentabilidade 
da carteira de investimentos do 
PCV da Cageprev registrou 0,52%, 

e a meta atuarial 1,32%. Apesar de ter sido 
positiva, a rentabilidade não atingiu a 
meta. Vejamos o que ocorreu com os indi-
cadores econômicos com impacto direto 
na performance da carteira. O índice Ibo-
vespa terminou o mês com desvalorização 
de -0,69%, aos 93.952 pontos. No ano, 
acumula perda de -18,76%. Já o CDI, teve 
rentabilidade de 0,16% no mês e o Dólar, 
cotado a R$ 5,77, teve alta de +2,32%.

Por outro lado, a meta atuarial do 
PCV registrou 1,32%, infl uenciado pela 
alta do INPC de 0,89%, maior resultado 
para um mês de outubro desde 2010. Os 
segmentos apresentaram as seguintes 

rentabilidades: renda fi xa 1,04% com des-
taque para o Fundo Sul America Aqua FI 
Mult Credito Privado, que atingiu 1,10% 
de rentabilidade; o segmento de multi-
mercado rentabilizou 0,18% com desta-
que para o Fundo Garde Dumas, que ren-
tabilizou 0,73%. Os segmentos de renda 
variável e de investimento no exterior 
apresentaram rentabilidades negativas 
de -1,18% e -1,73%, respectivamente. Os 
empréstimos rentabilizaram 1,25% e os 
imóveis 0,65%.

No acumulado do ano estamos com 
5,12% de rentabilidade contra 7,44% de 
meta atuarial. No acumulado desde o iní-
cio do plano estamos superando a meta: 
567,07% de rentabilidade contra 493,24% 
de meta atuarial.

Pagamento do
13º benefício mensal

A Cageprev realizará o pa-
gamento do 13º benefício 
mensal aos aposentados e 

pensionistas no mês de novembro. 
Para os assistidos que tiverem opta-
do pelo benefício neste ano, o valor 
do 13ª será proporcional aos meses 
de usufruto do benefício.


