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A Cageprev e a nova Previdência

Devemos viver uma nova épo-
ca em termos de previdência 
oficial no Brasil. Após o en-

vio do projeto de reforma da previ-
dência à Câmara Federal devemos 
ficar atentos a tramitação deste pro-
jeto, pois nosso Plano de Benefícios 
gerido pela Cageprev, complementa 
o benefício recebido da previdência 

oficial, INSS.
Apesar se serem entidades bem 

distintas, uma não depende da ou-
tra, pois o recebimento de benefícios 
da Cageprev independe do recebi-
mento de benefícios do INSS e vice-
-versa, mas somados irão propiciar, 
na aposentaria uma renda adequada 
aos nossos participantes.

Devemos junto aos nossos repre-
sentantes na Câmara e no Senado, 
batalhar por uma nova previdência 
com regras justas para os trabalha-
dores, pois sabemos que não há mais 
como adiar esta reforma, e que sem 
resolver o seu desequilíbrio não há 
solução para a economia. Vamos fi-
car de olho.

Conselhos Deliberativo e Fiscal 
aprovam as Contas da Cageprev

Em reunião Ordinária realizada 
no dia 28 de fevereiro, os Con-
selhos Deliberativo e Fiscal da 

Cageprev apreciaram e aprovaram 
os atos e contas relativos ao exercício 
encerrado em 31/12/2018.

Os Conselheiros analisaram o 
Balanço Patrimonial Consolidado, a 
Demonstração da Mutação do Patri-
mônio Social – DMPS (Consolida-
da), a Demonstração da Mutação do 
Ativo Líquido – Plano CV, a Demons-
tração do Ativo Líquido – Plano CV, 
a Demonstração do Plano de Ges-
tão Administrativa – DPGA, a De-
monstração das Provisões Técnicas 
do Plano de Benefícios – Plano CV, 
as Notas Explicativas às Demons-
trações Contábeis referentes ao 
exercício encerrado em 31/12/2018, 
todos comparados com o ano an-

terior, além dos pareceres emitidos 
pela PHF Auditores Independentes 
e pela Atuarial Consultoria e As-
sessoria Empresarial Ltda, tendo o 
Atuário Vicente Aderson Paz Sales 
feito uma explanação da Avaliação 
Atuarial do Plano de Contribuição 
Variável da Cageprev.

Ao final, os dois Conselhos e a Di-
retoria elaboraram e assinaram suas 
respectivas Manifestações.

Estiveram presentes, além da Di-
retoria, o Atuário Vicente Aderson, 
o presidente do Conselho Delibe-
rativo, Carlos Rossas Mota Filho e 
as membras Josestene Bezerra do 
Amaral e Ana Carolina Bessa de Pau-
la Barros de Freitas, a presidente do 
Conselho Fiscal, Lívia Arruda Castro 
e os membros Anna Karine Moitas e 
Cristiano Silva Eugênio de Souza.

Rentabilidade
No mês de fevereiro, os inves-

timentos da Cageprev não atin-
giram a Meta Atuarial. Nossos 
investimentos registraram 0,69% 
enquanto a meta atuarial atingiu 
0,97%. Esse descasamento se deu 
em virtude do alto índice de in-
flação registrado pelo INPC, de 
0,54%, impulsionado pela alta 
dos preços nos setores de ali-
mentação e bebida e educação, 
que contribuiu para a elevação da 
meta atuarial do mês.

Outro fator foi a baixa per-
formance dos Fundos de Inves-
timentos dos segmentos mul-
timercado e renda variável da 
carteira. O segmento de Renda 
Fixa alcançou 0,70%, Multi-
mercado 0,02%, Renda Variável 
0,35%, Empréstimos 1,36%, que 
é a nossa melhor rentabilidade, 
e Imóveis 0,53%.

No acumulado do ano estamos 
próximos à meta atuarial: Renta-
bilidade 1,66% e Meta 1,77%. Já 
no acumulado desde o início es-
tamos ultrapassando a meta atu-
arial. Rentabilidade Acumulada: 
468,69% x Meta atuarial acumu-
lada: 410,98%.


