
CABOPREV SEGUE AGENDA DE OUTUBRO 
DO RECADASTRAMENTO

 No mês de outu-
bro, o Ins�tuto deu início 
ao processo para os bene-
ficiários aniversariantes 
dos meses de maio, junho, 
julho e agosto. Já em no-
vembro, o recadastramen-

to será para os aniversari-
antes dos meses de setem-
bro, outubro, novembro e 
dezembro.
 Durante o mês de 
setembro, o Caboprev rea-
lizou 396 recadastramen-
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 Na quarta-fe ira 
( 2 5 / 0 9 ) ,  o  C a b o p r e v 
realizou a reunião Ordiná-
ria do Comitê de Inves�-
mentos do mês de setem-
bro. Na ocasião, o consul-
tor da Lema Economia & 
Finanças, Vitor Leitão, 
apresentou para os mem-

bros do Comitê os produ-
tos de ins�tuições finan-
ceiras que mais se ade-
quam à Carteira do Cabo-
prev, visando a diversifica-
ção dos inves�mentos. 
Além dele, também mar-
cou presença, o sócio-
fundador da Lema, Everar-
do Ma�as.  O d iá logo 

contou com as par�cipa-
ções do atuário do Ins�tu-
to, Rodolpho Malafaia e do 
assessor previdenciário, 
Antônio Sidrônio. Ainda 
es�veram presentes o 
gerente administra�vo 
financeiro, Ângelo Gam-
bôa e o assessor especial, 
Eliézer Ricardo.

Quem realizou a Prova 
de Vida (recentemente 
ou não) também deve 

efetuar o 
Recadastramento, pois 
o procedimento é uma 
atualização de dados 
mais detalhada, que 

auxiliará na 
reavaliação atuarial 

do Caboprev. 

tos, a�ngindo 67% da meta 
estabelecida para o perío-
do. Você sabe qual o objet-
ivo do recadastramento?  
O processo é uma atuali-
zação dos dados detalha-
da, que servirá para au-
xiliar na reavaliação atua-
rial da autarquia. Quem 
realizou a prova de vida 
(recentemente ou não) 
também deve par�cipar 
do Recadastramento, pois 
são processos de coleta de 
dados diferentes. 

INSTITUTO REALIZA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 

Entre em contato para 
maiores informações: 

(81) 3521-2324
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CABOPREV PROMOVE MANHÃ DE PALESTRAS 
EM ATENÇÃO AO SETEMBRO AMARELO 

 Na manhã da quar-
ta-feira (25/09), o Cabo-
prev realizou, no auditório 
do Sindicato dos Pro-
fessores do Cabo de Santo 
Agos�nho - SINPC, o "Café 
com prevenção: dialo-
gando para combater o 
suicídio". A abertura do 
evento ficou por conta da 
psicóloga do Ins�tuto, 
Thialy Costa, que deu as 
boas-vindas aos presen-
tes, passando a fala para o 
gerente administra�vo fi-
nanceiro, Ângelo Gambôa, 
e para a assistente social 
do Ins�tuto, Fá�ma de 
Santana, que destacaram a 
importância de a�vidades 
de acolhimento aos bene-
ficiários da autarquia. Em 
seguida, houve uma a�-
vidade funcional para a 
prevenção de lesões reali-

zada pelo especialista em 
traumato-ortopedia, Neto 
Rocha. 
 A programação se-
guiu com uma apresen-
tação da ar�sta Flávia 
Lucena, interpretando a 
personagem Ca�rina. Logo 
após, houve a palestra da 
neuropsicóloga e docente, 
Antali Soares, que expla-
nou informações sobre as 
doenças do século: de-
pressão e estresse. Já no 
final do evento, a psicóloga 
Jéssica Andrade, coman-
dou a palestra explanando 
sobre as possíveis causas 
da doença e formas de 
prevenção. A eventualida-
de foi encerrada com uma 
a�vidade lúdica que ani-
mou e trouxe reflexão para 
quem estava presente.

CORAL CABOPREV PARTICIPA DE 
EVENTO NA UNINASSAU DO CABO 
 O Coral Cabo-
prev par�cipou da aber-
tura do evento em alu-
são ao Setembro Ama-
relo, o "I Simpósio de 
Prevenção ao Suicídio", 
que aconteceu na noite 
d a  s e g u n d a - f e i r a 
(30/09), no auditório da 
UNINASSAU do Cabo de 
Santo Agos�nho. Na 
apresentação, os coris-
tas agitaram o público 
ao som de clássicos 

como "O que é? O que 
é?", de Gonzaguinha, 
"Oh Happy Day", de 
Edwin Hawkins e "Trem 
das Onze", de Adoniran 
Barbosa. O grupo é for-
mado por aposentados 
e pensionistas do Ins�-
tuto. Para fazer parte é 
só entrar em contato co-
nosco através do tele-
fone: (81) 3521-2324 ou 
das nossas redes sociais!

APOSENTADA VOLTA A PARTICIPAR 
DAS AULAS DO CORAL 

 N a  s e x t a - f e i r a 
(13/09), a aposentada, 
Claudete Portella, de 81 
anos, voltou a par�cipar do 
ensaio do Coral Caboprev. 
Ela estava afastava da 
a�vidade devido a proble-
mas de saúde. "Sempre 
gostei de cantar, an�ga-

mente eu cantava o hino 
do Recife para as crianças 
na escola e elas adora-
vam", contou. Claudete foi 
incen�vada pela irmã, 
Darcy Portella, que tam-
bém faz parte do grupo do 
coral, a voltar para as aulas 
de canto da autarquia.
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