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Cageprev marca presença no Congresso da ABRAPP

O diretor-presidente 
da Cageprev, Sérgio 
Lage Rocha, a dire-

tora Administrativo-Finan-
ceira, Clóris Maria Marques 
Ferreira, e as conselheiras 
Deliberativas Karyne Frei-
re Barbosa e Jucilene Maria 
Paulo participaram do 43º 
Congresso Brasileiro da Pre-
vidência Privada promovido 
pela Abrapp. O evento teve 
como tema central “#Faça 
Acontecer Agora”. O con-
gresso foi realizado em São 
Paulo entre os dias 19 e 21 de 
outubro em formato híbrido 
e contou com a participação 
de aproximadamente 5 mil 
congressistas.

Para Clóris Ferreira, “foi 
um momento de aprendiza-
do e também de reencontro 
com outros gestores e parcei-
ros de negócios que não vía-
mos presencialmente há dois 
anos. O calor humano foi 
mais um atrativo do evento 
que já tem toda uma relevân-
cia para o setor. Neste ano as 
ideias de inovação e trans-

formação foram bem mar-
cantes, o que já vem sendo 
tratado em outras edições, 
mas dessa vez tocou mais 
diretamente nas lideranças. 
As mudanças inovadoras nas 
Entidades de Previdência 
Complementar Fechada pas-
sam pelas transformações 
dos líderes. Precisamos nos 
reinventar a nós mesmos an-
tes que outros nos reinven-
tem”, disse.

Na opinião de Karyne 
Barbosa, o congresso da 
Abrapp revelou-se um mo-
mento rico em troca de expe-
riências. “Ano passodo já ha-
via participado do congresso 
na modalidade virtual, con-
tudo estar presente no even-
to físico adiciona além da 
aprendizagem de alto nível, a 
oportunidade de networking 
e poderosos insights sobre o 
mercado de previdência pri-
vada. Acredito que a maior 
beneficiada com essa parti-
cipação é a própria Cageprev, 
que cada dia mais qualifica 
seus diretores e conselhei-

ros”, destacou.
“Participar do 43º Con-

gresso Brasileiro de Pre-
vidência Privada foi uma 
excelente oportunidade de 
qualificação. Ao mesmo 
tempo, que foi possível tro-
car experiências com profis-
sionais da área de Previdên-
cia Privada. As palestras de 
excelentes níveis, com temas 

bem atuais e instigantes, 
despertando nos congressis-
tas o interesse pelas temá-
ticas abordadas. Parabéns 
a Cageprev, nas pessoas de 
seus diretores, Clóris Ferrei-
ra e Sérgio Lage, por incen-
tivarem os conselheiros a 
sempre se reciclar, em even-
tos dessa natureza”, comenta 
Jucilene Paulo.  

Outubro foi um mês positivo

O mês de outubro foi 
marcado por alta vo-
latilidade devido aos 

dois turnos das eleições pre-
sidenciais e legislativas, mas 
mesmo assim terminou com 
um saldo positivo no mer-
cado financeiro. O Ibovespa 
foi o melhor investimento do 
mês, com alta de 5,45%, aos 
116.037 pontos. 

Na outra ponta, como 
os piores investimentos do 
mês, encontramos o ouro e o 
dólar. Tivemos também a de-
cisão do COPOM em man-
ter a taxa SELIC em 13,75%, 
seguindo as expectativas do 

mercado. Nossa carteira de 
investimentos rentabilizou 
em outubro 1,51% e com o 
INPC marcando 0,47% posi-
tivo, em outubro, batemos a 
meta atuarial do mês. 

No Brasil, a inflação pare-
ce estar desacelerando e vem 
mostrando um crescimento 
econômico acima do espe-
rado. Ainda no mês de outu-
bro, em uma disputa extre-
mamente acirrada, tivemos 
a eleição do Lula. A atenção, 
agora, estará voltada para a 
escolha do novo ministro da 
Fazenda e da composição da 
equipe econômica.

Promoção Indique um Amigo

A Promoção Indique 
um Amigo está aca-
bando. Mas você ain-

da pode participar!
Faça a adesão ao Plano 

de Benefícios da Cageprev e 
concorra a um notebook. E 
você que já é participante do 
plano, também pode ganhar. 
É só indicar um amigo que 
você já estará participando. 
São dois notebooks, um para 
você e outro para o seu amigo.

Corra! Não perca essa 
oportunidade. São poucos 
concorrentes e você tem 
chance de ganhar e de parti-

cipar de um plano de bene-
fício de aposentadoria com 
vantagens imperdíveis: Pari-
dade da Contribuição Patro-
nal; Possibilidade de Emprés-
timos com as menores taxas 
do mercado; Manutenção 
do padrão de vida laboral na 
aposentadoria; Benefício de 
isenção Fiscal, dentre outros.

Não deixe essa oportuni-
dade passar. Os sorteios se-
rão no mês de dezembro de 
2022.

Maiores informações, 
fale conosco pelos telefones: 
3093-6000/3093-6006



CAGEPREV: Segurança para Você e sua Família

A previdência complementar é 
uma necessidade para o traba-
lhador brasileiro. Segundo es-

pecialistas em previdência social, da-
qui a alguns anos o INSS, não pagará 
mais que um salário mínimo a título 
de benefício, independentemente do 
tempo de contribuição do segurado. 
O regime de repartição simples, utili-
zado pelo INSS, onde as contribuições 
dos trabalhadores ativos pagam as 
aposentadorias e pensões dos que já 
pararam de trabalhar, não se sustenta 
por muito tempo. 

Esta relação vem diminuindo ano a 
ano por uma razão muito simples: as 
empresas vêm reduzindo o número de 

colaboradores com carteira assinada. 
Assim sendo, para que o trabalhador 
não venha reduzir seu poder de compra 
na aposentadoria, contando apenas 
com o INSS, torna-se necessário a for-
mação de uma poupança previdenciá-
ria. E como acumular esses recursos? 
Está é uma pergunta recorrente para 
aqueles de trabalham e sonham com 
uma vida tranquila na aposentadoria. 

Os colaboradores que tem a sorte 
de trabalhar em empresa que ofere-
ce o benefício da previdência com-
plementar, onde o empregador paga 
uma contribuição de igual valor a do 
colaborador, na paridade de 1X1, é um 
benefício para não ser desprezado. A 

Cagece faz parte deste seleto grupo de 
empresas que oferece a seus colabo-
radores a previdência complementar 
através do Plano de Benefícios da Ca-
geprev. 

Você, colaborador da Cagece, que 
ainda não é participante da Cageprev, 
não jogue fora a oportunidade de ter 
um futuro tranquilo com duas rendas 
(INSS + Cageprev) quando se aposen-
tar. Dê este presente a você e a sua fa-
mília, não reduzindo sua renda quan-
to parar de trabalhar. 

Entre em contato com a Cageprev e 
seja o mais novo participante do nosso 
Plano. Você só tem a ganhar. Cageprev 
garantindo hoje o seu amanhã

Pague menos Imposto de Renda em 2023

Quem faz a declaração de Im-
posto de Renda pelo modelo 
completo deve verificar se suas 

contribuições para previdência com-
plementar em 2022 atingiram o limi-
te de 12% da renda bruta anual. Caso 
não tenham atingido, o participante do 
PCV poderá realizar aportes, mas para 
garantir que sejam compensados den-

tro do ano, recomendamos que sejam 
feitos até o dia 28 de dezembro. Você 
poderá pagar menos imposto ou re-
ceber uma restituição maior, fazendo 
aportes na sua conta individual do pla-
no de benefícios. 

O PCV da Cageprev é um plano de 
previdência privada que permite ao 
participante deduzir as contribuições 

feitas ao plano na sua declaração de 
imposto de renda no limite de até 12% 
da sua renda bruta tributável anual. 
Para tanto, a simulação é importante 
pois vai informar o valor a ser aporta-
do, que lhe traz o benefício fiscal e vai 
aumentar o valor da sua aposentado-
ria no futuro. Informações: Telefones   
3093.6000 – 3093.6006.

Batemos a Meta Atuarial!

No mês de outubro, a carteira 
de investimentos do PCV da 
Cageprev bateu a meta atua-

rial! Nossos investimentos rentabili-
zaram 1,51% e a meta atuarial 0,87%. 
Atingimos 175,6% da Meta. Nesse pe-
ríodo os Indicadores econômicos se 
comportaram da seguinte forma: O 
IBOVESPA subiu 5,45% no mês, che-
gando aos 116.037 pontos, fortemente 
influenciado por questões políticas 
internas e externas. O Dólar teve 
queda de 2,54% fechando a R$5,16, 
após o resultado das eleições presi-
denciais. Já o CDI terminou o mês 
com 1,02%, acumulando 10,02% no 
ano. O INPC, índice de inflação que 
compõe a meta atuarial teve alta de 
0,47%, acumulando 6,46% no ano.

Nesse cenário, os resultados das 
rentabilidades da carteira por seg-

mento foram: Renda Fixa 0,74%, 
Multimercado 0,88%; Renda Variável 
9,21, Exterior -3,40%, Empréstimos 
1,27% e Imóveis 0,81%. Os destaques 
da carteira foram o Fundo Vinci Va-
lorem FI Mult do segmento de Renda 
Fixa, com 1,41% de rentabilidade, o 
Fundo Sul America Selection FIA do 
segmento Renda Variável, que ren-
tabilizou 12,08%, o Fundo Quantitas 
FC de FI Mult Mallorca, rentabilizan-
do com 1,96% e os empréstimos com 
1,27. 

A rentabilidade consolidada da 
carteira resultou em 1,51% e a meta 
atuarial 0,87% em virtude da alta 
de 0,47 do INPC. No acumulado do 
ano a rentabilidade atingiu 5,93% e a 
meta atuarial 9,01%. E no acumulado 
desde o início rentabilidade 736,05% 
x meta atuarial 674,54%.

Novidade para os 
Pensionistas da 

Cageprev

Agora os Pensionistas do 
Plano de Contribuição 
Variável da Cageprev já 

podem solicitar empréstimos. No 
mês de outubro a Diretoria da Ca-
gerev aprovou a alteração do re-
gulamento dos empréstimos para 
permitir que os pensionistas pos-
sam solicitar empréstimos com 
as mesmas regras do participante 
aposentado: as menores taxas do 
mercado, o limite de crédito até 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais) e o prazo até 96 meses. 
Consulte o regulamento dos em-
préstimos no menu empréstimos 
em www.cageprev.com.br.


