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Presidente da Cageprev é reconduzido ao cargo

No início do mês de abril 
o Conselho Deliberati-
vo da Cageprev aprovou 

a recondução do sr. Sérgio Lage 
Rocha ao cargo de presidente da 
Cagepev, numa demonstração de 
reconhecimento pelo excelente 
trabalho que o dirigente vem de-
senvolvendo à frente da Funda-
ção. Sérgio Lage vai cumprir um 
mandato de 4 anos, com início 
em 1º de abril de 2020 e término 
em 30 de março de 2024. A Ca-
geprev parabeniza Sérgio Lage 
pela sua recondução e faz votos 
de mais um mandato de sucesso.

Conselhos aprovam as Demonstrações 
Contábeis da Cageprev

Em reunião virtual realizada no 
dia 08 de abril, o Conselho Fis-
cal e o Conselho Deliberativo da 

Cageprev aprovaram as Demonstra-
ções Contábeis e Financeiras da Ca-
geprev referentes ao Exercício 2019. 
Após analisarem o Balanço Patrimo-
nial Consolidado, a Demonstração 

da Mutação do Patrimônio Social – 
DMPS (Consolidada), Demonstração 
da Mutação do Ativo Líquido – Plano 
CV, Demonstração do Ativo Líquido – 
Plano CV, Demonstração do Plano de 
Gestão Administrativa – DPGA, De-
monstração das Provisões Técnicas 
do Plano de Benefícios – Plano CV, 

as Notas Explicativas às Demonstra-
ções Contábeis, bem como o Parecer 
Atuarial e o Relatório da Auditoria In-
dependente, todos apresentados pela 
Diretoria Executiva, e após terem di-
rimido todas as dúvidas, os Conselhos 
deliberaram por aprovar as contas de 
2019 da Cageprev.

Rentabilidade x Meta Atuarial

No mês de março, a rentabili-
dade da carteira de investi-
mentos do PCV da Cageprev 

atingiu -3,43%. Este fato se deu em 
decorrência da forte queda da bolsa 
que atingiu -29,90% no mês, impac-
tada pela pandemia do coronavírus. 
A inflação medida pelo INPC teve 
variação de 0,18%, o que contribuiu 
para que a Meta Atuarial (INPC + 
5,25% a.a.) resultasse em 0,61%.

Em relação aos investimentos, o 
segmento de Renda Fixa rentabili-
zou 0,39% com destaque para o Fun-
do Aqua Multimercado, que atingiu 
0,57% de rentabilidade. O segmen-
to de Multimercado rentabilizou 
-2,05% com destaque para o Fundo 
SPX Nimitz, que rentabilizou 0,20%. 
Renda Variável rentabilizou -34,35%. 
Os Empréstimos rentabilizaram 
1,33% e os Imóveis 0,58%.

Os segmentos participam com 
os seguintes percentuais na cartei-
ra: Renda Fixa 72,47; Multimercado 
9,98%; Renda Variável 10,48%; Em-
préstimos 6,90% e Imóveis 0,17%. 
No acumulado do ano estamos com 
-2,87% de rentabilidade contra 1,84% 
de Meta Atuarial e no acumulado 
desde o início do plano, estamos ba-
tendo a meta: 516,36% de rentabilida-
de contra 462,31% de meta atuarial.



Teletrabalho:
Cageprev está atendendo por e-mail ou telefone

A Cageprev informa que, em virtude do perío-
do de isolamento social, decretado pelo Go-
verno do Ceará, como medida preventiva ao 

coronavírus, está realizando seu atendimento em 
regime de teletrabalho.

O atendimento aos participantes está sendo rea-

lizado pelo Whatsapp, nos números:
(85) 98650-3801, (85) 99625-0606, (85) 99955-0541, 
(85) 98879-0474,
e pelos e-mails: vânia@cageprev.com.br;
cloris.ferreira@cageprev.com.br;
sergio.lage@cageprev.com.br

Alerta contra o coronavírus!

A Cageprev alerta para as medidas de enfren-
tamento ao novo coronavírus. É uma doença 
grave, e a prevenção é o remédio mais eficaz 

no momento. Por isso, é muito importante seguir as 
recomendações da OMS e do Ministério da Saúde 
quanto às etiquetas de higiene e de isolamento social:

Lave bem as mãos com água e sabão

Cubra o nariz e a boca ao tossir ou espirrar

Use álcool em gel 70% Use máscaras, se precisar sair de casa 

E se puder, FIQUE EM CASA


