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PRSP - Plano de Reconhecimento por 
Serviços Prestados

Em fevereiro de 2021, foi encer-
rado o PRSP II, plano de des-
ligamento voluntário dos em-

pregados da Cagece, na sua segunda 
versão. A Cageprev, parceira no pro-
cesso desde a sua primeira etapa, se 
solidariza com o sucesso do PRSP - 
Plano de Reconhecimento por Servi-
ços Prestados, pois o próprio nome 
do Plano já diz tudo: reconhece o 
trabalho daqueles colaboradores 
que durante tantos anos ajudaram 
no engrandecimento do saneamento 

básico do estado, tornando a Cagece 
uma empresa de referência no setor. 

Os números finais mostram a 
grandeza do benefício social do 
PRSP, pois todos que dele partici-
pam já recebem proventos do INSS, 
e quando do seu encerramento, se 
dirigem à Cageprev, para decidir 
como vão desfrutar de mais um be-
nefício, resultado das reservas acu-
muladas para sua aposentadoria. 

Como números finais do pro-
grama, tivemos no PRSP II, 116 em-

pregados participando, sendo que 
58 participantes optaram pelo des-
ligamento definitivo, com um fale-
cimento, e 52 optaram por receber o 
benefício mensal da Cageprev. Seis 
participantes ainda não decidiram 
qual caminho tomar.  Parabeniza-
mos os colaboradores que, em deci-
são acertada, aderiram ao PRSP III, 
plano fechado e em andamento, com 
184 participantes, quando a partir de 
2024 começam a receber o benefício 
complementar da Cageprev.

Carteira de 
Investimentos 

abril 2021

No mês de abril, a carteira de investi-
mentos da Cageprev apresentou uma 
performance positiva de 1,97% contra 

uma meta atuarial de 0,81%. Mais uma vez 
batemos a meta, o que nos deixa confiantes 
com relação à gestão dos nossos recursos. 
Como destaque no mês, o Fundo de Investi-
mento em Ações SulAmerica Selection, ren-
tabilizou 12,83% contra o Ibovespa de 1,94%. 
Grande performance. 

No início do mês de maio, o Comitê de 
Política Monetária (Copom), elevou a taxa 
Selic de 2,75% para 3,50% ao ano, subindo os 
juros básicos brasileiros pela segunda vez no 
ano, e antevê outro ajuste de 0,75% na pró-
xima reunião de junho. Apesar do cenário 
macroeconômico preocupar, a aceleração da 
imunização com a aplicação das vacinas vem 
melhorando os indicadores da pandemia, 
que nos faz acreditar na recuperação da eco-
nomia doméstica, com ajuda do ambiente 
externo favorável.

Rentabilidade:
batemos a Meta Atuarial

No mês de abril, atingimos 
243,58% da meta! A ren-
tabilidade da carteira do 

PCV da Cageprev registrou 1,97% 
e a meta atuarial 0,81%. Fatores 
que impactaram o resultado da 
carteira: O Ibovespa terminou o 
mês com alta de 1,94% aos 118.893 
pontos.

Já o CDI, teve rentabilidade de 
0,21% e um acumulado de 2,15% 
em 12 meses. O Dólar teve bai-
xa de -5,16% cotado a R$ 5,4036 
pelo Banco Central. Os resultados 
das rentabilidades por segmen-
to foram: renda fixa rentabilizou 
0,84% com destaque para Fundo 
Aqua Multimercado que atingiu 
0,90% de rentabilidade; multi-
mercado, com o Fundo Garde 
Dumas, teve rentabilidade 1,15%; 
renda variável rentabilizou 5,80%, 
com todos os Fundos do segmento 
apresentando rentabilidade posi-
tiva, com destaque para o Fundo 
Sul America Selection FIA com 

incríveis 12,83% de rentabilidade. 
Investimento no exterior apre-
sentou rentabilidade 1,46%, com 
destaque para o Fundo Western 
Asset BDR FIA IE, que rentabili-
zou 2,32%; os empréstimos ren-
tabilizaram 1,19% e os imóveis 
0,83%. Já a meta atuarial do PCV 
registrou 0,81%, influenciada 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) que teve 
uma pequena elevação de 0,38% 
em abril, segundo IBGE. O índice 
acumulou 2,35% no ano e 7,59% 
em 12 meses.

Batemos a meta atuarial no 
mês, no acumulado do ano e no 
acumulado desde o início.  No 
mês registramos 1,97% de renta-
bilidade x 0,81% de meta atuarial. 
No acumulado do ano estamos 
com 4,23% de rentabilidade con-
tra 4,11% de meta atuarial. Desde 
o início do Plano: 646,99% de 
rentabilidade contra 538,00% de 
meta atuarial. 


