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Brasileiros correm para se aposentar e previdência 
complementar é a solução

Assustados com a possível reforma da Previdência, agora sus-
pensa, os trabalhadores empreenderam em 2017, uma corrida 
ao INSS em busca do benefício da aposentadoria. Essa corrida 

contra o tempo, na maioria dos casos para o recebimento de aposen-
tadorias precoces, pois o recebimento do benefício foi antecipado, 
mostrou que a previdência complementar é a melhor alternativa para 
quem quer garantir uma aposentadoria confortável.

Ao fazer a adesão ao PCV da Cageprev, a Fundação ajuda os parti-

cipantes a planejar o seu futuro, e não ficar nas mãos da Previdência 
Social (INSS), pois existem riscos reais com este modelo sem uma 
profunda reforma. Os benefícios pagos pela Cageprev são frutos de 
uma gestão transparente dos investimentos, sempre observando a 
segurança, liquidez e rentabilidade. Desta forma, os participantes do 
PCV estarão preparados para  receber benefícios vitalícios na apo-
sentadoria, independente do que venha a acontecer com a  Previdên-
cia Social.

Junte-se a nós

Ainda não é filiado à Cageprev? Confira alguns pontos impor-
tantes que podem ajudar na sua decisão: 
• Os participantes de um plano de previdência podem abater 

as contribuições na hora de declarar o Imposto de Renda até o limite 
de 12% de sua renda. Ou seja, você reduz o imposto a pagar enquanto 
forma uma reserva de poupança. 
• Você vai envelhecer, mesmo que isto agora pareça muito distante. E 
será justamente naquela fase da vida que o dinheiro fará a diferença 
entre tranquilidade e necessidade. 
• Ao aderir ao plano, você ganha um sócio que deposita  100% da 
sua contribuição mensalmente em uma conta sua, individualizada 
na Cageprev. Você conhece alguma outra modalidade que lhe dá um 

Mais uma vez batemos a Meta Atuarial

Batemos a meta atuarial pelo quarto mês consecutivo neste ano. No 
mês de abril, a carteira de investimentos do Plano de Contribuição 
Variável – PCV da Cageprev rentabilizou 0,65%, enquanto a meta 

atuarial fechou o mês em 0,64%. Fatores que contribuíram para o alcan-
ce desse resultado: o segmento de renda variável registrou a rentabili-
dade de 6,09%, seguido dos segmentos de empréstimos a participantes 

com 1,39%, da renda fixa 0,60%, e do Multimercado Estruturado 0,22%. 
Outro fator foi a inflação medida pelo INPC, que apesar de ter apresen-
tado uma alta de 0,14 p.p. acima da taxa de 0,07% de março, ficando 
em 0,21%, ainda teve seu índice abaixo do IPCA, que alcançou 0,22%. O 
INPC é um componente da nossa meta atuarial e o IPCA é o índice de 
inflação em que estão atreladas as nossas aplicações financeiras.

retorno como este? E não se esqueça de que ainda tem a rentabili-
dade auferida todos os meses a partir dos investimentos feitos pela 
Fundação.
• E se tiver a infelicidade de ficar inválido ou morrer ainda na ativa, 
você ou sua família terão direito a receber uma renda mensal vitalícia 
calculada como se estivesse com 62 anos, idade de saída do PCV. 
Procure a Cageprev e faça a sua adesão.  Atendemos pelos telefones 
3181.2500 ou 3181.6100 . O atendimento presencial é realizado na Ave-
nida Treze de Maio, 1116 salas 904/905 – Bairro de Fátima. Ou ainda 
por e-mail. Basta encaminhar uma mensagem para  cageprev@cage-
prev.com.br
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