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EDITORIAL

GARANTINDO HOJE O SEU AMANHÃ

É com satisfação que recebemos 
na Cageprev os novos colaboradores 
da patrocinadora recém-chamados 
do último concurso. Considerando as 
mudanças no sistema previdenciário 
brasileiro e o novo perfil da previdên-
cia que está surgindo, tratamos nes-
ta edição e chamamos a atenção dos 
novos colegas para o tema previdên-
cia complementar. Vamos informar 
sobre a importância da previdência 
na vida das pessoas, e comentar so-
bre a Cageprev, seus números, seu 
crescimento exponencial desde a sua 
criação, em 2004, e, principalmen-
te a saúde financeira da Fundação.  
Contamos ainda com o depoimento 
positivo em entrevista concedida ao 
Jornal da Cageprev, de participante 
aposentado, testemunhando a impor-
tância da contribuição previdenciária 
em sua vida hoje. Juntamente com os 
mais de 1.300 participantes, a Cage-
prev é o meu maior patrimônio, que 
comecei a contribuir desde a sua cria-
ção, não tendo qualquer outro plano 
para complementar minha aposenta-
doria. Todos nós queremos levar uma 
vida tranquila na aposentadoria. Mas 
para se tornar um aposentado inde-
pendente financeiramente é preciso 
planejar o futuro desde cedo. Muitos 
jovens acham que não vão envelhecer. 
Puro engano. Deixar para pensar em 
aposentadoria após os 50 anos pode 
ser tarde. A longevidade da população 
brasileira está aumentando e a capaci-
dade do governo manter os benefícios 
da Previdência Social está diminuin-
do. Essa relação já pode ser sentida 
e afetará de forma mais profunda os 
futuros aposentados. A Cageprev tem 
obrigação de chamar a atenção dos 
jovens para essa questão, participan-
do e contribuindo para esse esclare-
cimento.

www.cageprev.com

PREVIDÊNCIA É COISA PARA 
JOVENS TAMBÉM

Sérgio Lage
Diretor-presidente

Dizer que poupar para a aposentadoria de-
veria ser sim uma preocupação especialmente 
dos jovens virou  um mantra. Uma verdade 
sempre repetida por quem entende de previ-
dência, uma vez que a experiência continua 
mostrando que esse público prossegue tendo 
alguma dificuldade em entender que tal men-
sagem carrega consigo um importante ensi-
namento. Mas, oportunidades sempre surgem 
para vencer essa resistência. E a Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar (Abrapp) teve a sua e a apro-
veitou: havia filas em frente ao estande que a 
Associação montou na Feira do Estudante 2017,  
no espaço da Bienal do Parque Ibirapuera, em 
São Paulo, em uma realização do Centro de In-
tegração Empresa-Escola (CIEE) e visitada por 
um público superior a 70 mil pessoas.

Atraídos ao estande pela distribuição de 
exemplares de revistas em quadrinhos educati-
vas e cofrinhos símbolos do ato de poupar, mas 
diga-se principalmente pela oportunidade de 
serem fotografados em um equipamento que 
no lugar da foto fornecia uma simulação do 
rosto daquela mesma pessoa aos 60 anos, os jo-
vens encontraram ali todo o tipo de informação 
sobre o  sistema de previdência complementar.

O estande cumpriu com êxito a missão que 
lhe foi confiada, recebendo nos 3 dias mais de 
5 mil jovens e muitos participaram da palestra 
proferida pelo diretor da associação,  Lucas 
Ferraz Nóbrega, cujo nome não poderia ser 
mais sugestivo: “Previdência é coisa para Jo-
vem”, Lucas  explicou que quanto mais cedo se 
ingressa em um plano de previdência, a pessoa 
ganha um horizonte de tempo maior para acu-
mular reservas e, não tendo urgência pode con-
tribuir com valores menores por mais tempo, 

sem prejudicar o resultado final. Por exemplo, 
um jovem que começasse a contribuir com R$ 
170,00 aos 20 anos, acrescida igual contribui-
ção da patrocinadora, perto dos 65 anos teria 
acumulado algo em torno de R$ 1 milhão. Disse 
mais, “que com o fenômeno da longevidade, o 
jovem tem dois futuros pela frente: ou usufrui 
uma aposentadoria mais longa com renda sufi-
ciente para aproveitar essa fase da vida, ou vi-
verá por mais tempo como um aposentado pro-
vavelmente cercado de restrições financeiras”.

Além de responder inúmeras perguntas, 
Lucas afirmou que o ideal será o jovem  esco-
lher para trabalhar numa empresa que patro-
cine  um plano de previdência complementar 
e nela permanecer tempo suficiente para que, 
dela se afastando, possa exercer o direito à por-
tabilidade, ao benefício proporcional diferido, 
resgate ou ao autopatrocínio.

Também  deixou claro que, numa relação 
duradoura e que costuma ser de décadas, como 
a que une a previdência complementar fechada 
e seus participantes, os resultados devem ser 
medidos no longo prazo, mesmo porque não 
faz sentido pensar em um plano previdenciá-
rio como se fosse um mero produto financeiro 
onde se aplica num dia e se saca daqui a pouco.

De toda forma, Lucas citou vários núme-
ros, mostrando por exemplo que em 10 anos o 
retorno médio proporcionado pelas entidades 
fechadas superou amplamente tanto a inflação 
quanto o CDI. Mais importante, bateu a meta 
estabelecida pelos atuários para representar 
as obrigações previdenciárias carregadas pelas 
EFPCs em seus passivos. 

Fonte: Abrapp – Associação Brasileira das En-
tidades Fechadas de Previdência Complementar

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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Cageprev: novos colaboradores 
conhecem as vantagens da 
previdência complementar

Os novos empregados que in-
gressaram na Cagece no mês de 
agosto, convocados do último con-
curso, conheceram as vantagens da 
Previdência Complementar. Os ges-
tores da Fundação Cagece de Previ-
dência Complementar - Cageprev, 
Sérgio Lage e Clóris Ferreira, parti-
ciparam do treinamento promovido 
pela companhia aos novos colabo-
radores nos dias 3, 8 e 10 de agosto, 
na sede da Cagece.

Os diretores fizeram uma apre-
sentação institucional da Cageprev 
e explanaram sobre a composição 
da carteira de investimentos e a 

rentabilidade do plano de Contri-
buição Variável (PCV) da Cageprev 
e evidenciaram a importância de se 
ter um plano de previdência com-
plementar que garanta um futuro 
tranquilo  para o participante e seus 
familiares.

Sérgio Lage enfatizou que previ-
dência deve ser pensada desde cedo 
e acrescentou: “vocês são privilegia-
dos em trabalhar em uma empresa 
que oferece um plano de  previdên-
cia complementar aos seus colabo-
radores e que paga 100% do valor da 
contribuição mensal de cada parti-
cipante”.

ENTREVISTA

SATISFAÇÃO COM
A CAGEPREV

Advogado e economista formado pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC), o ex-
-empregado da Cagece, Raul Arrais, é par-
ticipante da Cageprev há mais de 10 anos e 
hoje usufrui dos benefícios de participante 
aposentado. Raul ingressou na Cagece em 
1971, passou pela área jurídica da empresa e 
a sua última atuação foi à frente da antiga 
Comissão Permanente de Inquéritos (CPI), 
da qual foi o fundador e assumiu a presi-
dência por dez anos. Em 2011, quando com-
pletou 40 anos de carreira na Cagece, pediu 
a aposentadoria, contemplando os benefí-
cios oferecidos pela companhia por meio 
do Plano de Reconhecimento por Serviços 
Prestados (PRSP). Este ano, ele completou 
seis anos de aposentadoria e fala sobre sua 
satisfação com a Cageprev e a garantia que 
a mesma oferece nessa importante fase da 
sua vida.

Acompanhe a entrevista: 
Jornal Cageprev: Há quanto tempo o se-
nhor é participante da Cageprev?
Raul Arrais: Mais de dez anos.
JC: O sr. está satisfeito com a Cageprev?
RA: Atingiu as minhas expectativas. Satis-
feito!
JC: Qual o papel da Cageprev na sua vida?
RA: Fonte principal de renda, garantidora 
das despesas e manutenção da minha fa-
mília.
JC: Qual a importância da Cageprev para 
o sr. após a sua aposentadoria, fez alguma 
diferença?
RA: Base financeira resultante em um fator 
de segurança familiar.
JC: Que conselho o sr. daria, sobre a Cage-
prev, para quem ainda não é participante 
e para os que estão chegando hoje na Ca-
gece?
RA: Considero que presentemente um dos 
grandes atrativos para os empregados Ca-
geceanos, em termos de futuro, é integrar 
à Cageprev, decorrentemente do que pode-
rão usufruir dos benefícios que hoje estou 
colhendo, como acima reportados. E, mais, 
os quais por morte do assistido (titular da 
aposentadoria) serão estendidos ao(s) de-
pendente(s) por imperativo legal.

A Cageprev, entidade que faz a 
gestão do PCV – Plano de Previ-
dência Complementar dos empre-
gados da Cagece, ao mesmo tempo 
que saúda o novos contratados, 
chama a atenção para o futuro dos 
mesmos. Trabalhar numa empresa 
que disponibiliza aos seus colabo-
radores um plano de previdência 
complementar, com contribuições 
paritárias, ou seja, a Cagece con-
tribui com o mesmo valor que o 
participante para a Cageprev, é um 
beneficio social inigualável. Por-

CONSTRUINDO O FUTURO
tanto, o seu futuro e de seus bene-
ficiários só depende de você. Faça 
o quanto antes a adesão ao PCV da 
Cageprev, pois cada mês sem se fi-
liar ao Plano, você deixa de receber 
a contribuição da Patrocinadora, 
que somado à sua, vai acumular 
uma reserva previdenciária, garan-
tindo no futuro uma bela aposenta-
doria. O futuro se faz com decisões 
e atitudes que tomamos hoje. Não 
adianta achar que amanhã vamos 
colher frutos de árvores que não 
plantamos.
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Em julho de 2017 o patrimônio da Cageprev apresentou 
um crescimento de 7,72%, em relação a dezembro de 
2016, conforme pode ser visto no gráfico abaixo, totali-
zando R$ R$ 167.531.088,66 (cento de sessenta e sete mi-
lhões, quinhentos e trinta e um mil, oitenta e oito reais 
e sessenta e seis centavos). O Patrimônio da Cageprev é 
constituído pelas contribuições laborais e patronais dos 
ativos, além das contribuições dos autopatrocinados, 
acrescidas das rentabilidades provenientes das aplica-
ções financeiras.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (R$ MILHÕES)

A rentabilidade do mês de julho atingiu 0,72% superan-
do a meta atuarial do Plano que atingiu 0,63%. Batemos 
novamente a meta atuarial, o que vem ocorrendo todos 
os meses,  com exceção do mês de maio, em virtude da 
delação da JBS que abalou o mercado financeiro nacio-
nal. No acumulado do ano estamos com uma rentabili-
de de 5,76% contra uma meta de 4,58%. Desde o início 
do plano a rentabilidade acumulou 389,61%, ultrapas-
sando 12,15% a meta atuarial, que acumulou 347,39%, 
como pode ser visto no gráfico acima.

Pagamento de Benefícios

O objetivo maior da Cageprev é o pagamento de benefício 
de complementação da aposentadoria a seus participantes. 
Até o mês de julho, a Cageprev honrou seu compromisso 
em pagar benefícios, resgates e portablidades no valor de R$ 
2.811.523,00. Com 76 participantes assistidos, entre aposen-
tados e pensionistas, e com uma folha mensal na ordem de 
R$ 220 mil, a Cageprev demonstra a importância da gestão 
dos investimentos para este fim, mantendo uma posição con-
servadora nos seus investimentos, com alocação em títulos 
públicos, que são ativos de baixo risco.
Além dos 72 assistidos (49 aposentados e 23 pensionistas), a 
Cageprev conta hoje com a confiança de 1.082 participantes 
ativos e 214 autopatrocinados, totalizando 1.368 participantes.
As contribuições recebidas até julho, dentre patronal, laboral 
e autopatrocínio, somaram  R$ 6.829.760,27 (Seis milhões, oi-
tocentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta reais e vinte 
e sete centavos). Veja os números nos quadros seguintes.

Rentabilidade (%) X Meta Atuarial (%) 
- Jan/2017 a Julho de 2017

Participantes Cageprev

Recebimento de Contribuições
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Expediente: Cageprev 
informa é o informativo 
trimestral da Cageprev – 
Fundação Cagece de Pre-
vidência Complementar, 
instituída pela Companhia 

de Água e Esgoto do Ceará – Cagece, pes-
soa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos. Endereço: Avenida Treze de 
Maio, 1116, salas 904 e 905 – Edifício Offi-
ce Treze de Maio, Bairro de Fátima, CEP: 

60.040-531 – Fortaleza-Ceará. Fones: (85) 
3181-2500 e 3181-6100; e-mail: cageprev@
cageprev.com.br. Conselho Deliberati-
vo - Eleitos - Titular: Antônio Silva Girão; 
Suplente: Adalberto Napoleão de Araújo 
Neto - Titular: Francisco Sérgio de Melo 
Ponte; Suplente: Tancredo Wilson Alves 
de Souza Júnior - Indicados - Titular: 
Raimunda Aurineide Lemos Caldas - Titu-
lar: Carlos Rossas Mota Filho - Suplente: 
João Rodrigues Neto - Conselho Fiscal - 

Eleitos - Titular: Adeilson Rolim de Sou-
za - Suplente: William Ferreira Carvalho 
- Titular: Cícero Valmir Macedo Ferrei-
ra - Suplente: Francisco de Assis Telles 
do Carmo - Indicados - Titular: Antô-
nio Ribeiro de Melo Neto - Suplente: 
Roberta Azevedo de Menezes - Titular: 
Francisco Vanilson dos Santos - Suplen-
te: Pedro Henrique Leite Gomes -  Jorna-
lista: Eva Silva de Oliveira (RN 00529JP). 
Fotos: arquivo Cageprev.

A composição da Carteira de Investimentos da Cageprev apresenta-se da seguinte maneira: 91,72% dos Investimentos estão alocados em 
Renda Fixa. Destes, 81% são títulos públicos e 19% são Crédito Privado, distribuídos nos fundos Sul América Aqua e Caixa Aqua (exclusivos) 
e o BB Previdenciário; 0,76% estão alocados em Renda Variável, que são os dois fundos de ações Expertise e Expertise II; 7,29% compõem os 
Empréstimos aos Participantes e 0,23% estão alocados em Imóveis, que são as duas salas onde funciona a Cageprev. No acumulado até julho 
o total dos Investimentos atingiu R$ 166.015.396,07 (Cento e sessenta seis milhões, quinze mil, trezentos e noventa e seis reais e sete centa-
vos). A rentabilidade dos Investimentos em julho acumulou 5,76% contra uma meta atuarial acumulada de 4,58%. No segmento de renda 
fixa a rentabilidade acumulou 5,34%, a renda variável 10,74%, os Empréstimos a Participantes 10,15% e os imóveis 3,33%. A rentabilidade 
acumulada desde o início do plano alcançou 389,61% e está 12,15% acima da meta atuarial acumulada que atingiu 347,39%.


