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IRRF: saiba como fugir do leão

Você sabia que existe uma for-
ma de diminuir o valor pago 
de Imposto de Renda? Isso 

mesmo!
Na Cageprev, todas as contribui-

ções feitas para seu plano de pre-
vidência podem ser deduzidas da 
base de cálculo do IR até o limite de 
12% de sua renda anual tributável. 
Isso significa que a cada R$ 1.000,00 
de contribuição ao plano, você pode 
ter até R$ 275,00 de desconto no 

Diretor-presidente 
da Cageprev é eleito 

para Regional 
Nordeste da Abrapp

As associadas da Abrapp – Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar -elegeram 

a nova diretoria e as entidades que formarão 
os Conselhos Deliberativo e Fiscal para o triê-
nio de 2020 a 2022.

A chapa única “Fomento e Inovação” pro-
moveu a reeleição do diretor-presidente, Luís 
Ricardo Marcondes Martins, e do diretor vice-
-presidente, Luiz Paulo Brasizza.

Para o Conselho Deliberativo da Abrapp 
foram escolhidas as 25 entidades mais vota-
das. Cinco entidades foram confirmadas para 
compor o Conselho Fiscal da Associação. Sér-
gio Lage Rocha, diretor-presidente da Cage-
prev, foi eleito diretor executivo suplente para 
a Regional Nordeste da Abrapp.

Rentabilidade x Meta 
Atuarial

No mês de novembro a rentabilidade da carteira 
de investimentos da Cageprev atingiu 92,78% 
da meta. Os investimentos rentabilizaram 

0,90%, enquanto a meta atuarial ficou em 0,97%. Fa-
tores: A inflação medida pelo INPC teve variação de 
0,54%, maior índice para um mês de novembro desde 
2015.

Em relação aos investimentos, o segmento de 
Renda Fixa rentabilizou 0,57%, com destaque para o 
fundo Aqua, que performou 0,66%. O segmento de 
Multimercado rentabilizou -0,66, (os três fundos do 
segmento de MM tiveram rentabilidade negativa) e 
isso fez com que não atingíssemos a meta. Renda Va-
riável rentabilizou 4,04%, com destaque para o Fundo 
Sul America Selection FIA, que atingiu incríveis 8,90% 
de rentabilidade. Empréstimos rentabilizaram 1,37% e 
os Imóveis 0,58%.

Os segmentos participam com os seguintes percen-
tuais na carteira: Renda Fixa 71,88%, Multimercado 
9,89%; Renda Variável 11,39% Empréstimos 6,68% e 
Imóveis 0,17%. No acumulado estamos batendo a meta: 
10,36% de rentabilidade contra 8,18% de meta atuarial 
no ano e 517,37% de rentabilidade contra 443,20% de 
meta atuarial desde o início.

imposto a ser pago ou R$ 275,00 de 
restituição!

E isso inclui também as con-
tribuições extras como o aporte, 
que ainda aumentam o saldo de 
sua poupança previdenciária e o 
valor do benefício de aposenta-
doria. Porém, as deduções só são 
possíveis para as pessoas que op-
tam pelo modelo de declaração 
completa.

Para aqueles participantes cujas 

contribuições normais ao plano 
não atingem o limite de 12%, sem-
pre há espaço para um aporte a fim 
de obter o máximo do benefício fis-
cal. Faça suas simulações e, se for o 
caso, realize o aporte.

A data limite para realizar o 
aporte na Cageprev é dia 30 de de-
zembro, até as 16 horas. Fique aten-
to! Não deixe para a última hora! 
Assim você foge do leão e ainda au-
menta sua previdência.


