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Caboprev e SINPC realizam 1º Encontro Municipal do Dia do Aposentado
dar o melhor a vocês”, aﬁrmou o diretor-presidente do
Ins tuto, Albérico Rodrigues.
Durante a programação aconteceu a Palestra “Janeiro Branco”,
sobre a importância da saúde
mental, ministrada pela psicóloga do Caboprev, Thialy Costa.
“O tema tem como obje vo fortalecer a cultura da saúde mental e reﬂe r sobre o sen do e o
propósito da vida, uma vez que
não podemos dissociar saúde sica de mental”, explanou Thialy.
Em seguida, foi realizado um
bingo, que animou os aposentaO Caboprev e o Sindicato dos
Professores do Cabo de Santo Agos nho (SINPC) realizaram um evento em homenagem aos beneﬁciários, no Dia
Nacional do Aposentado, 24
de janeiro, que aconteceu no
Hotel Canariu’s de Gaibu. Cerca de 150 pessoas es veram
presentes na eventualidade
que levou lazer e diversão para
os aposentados do Município.
A programação foi iniciada com
café da manhã e muita alegria
durante a apresentação do
Coral Caboprev. Logo após, o
presidente do Ins tuto, Albérico Rodrigues, a presidente
do SINPC, Joseilda Barboza e

dos com a premiação de brindes.
O encontro trouxe momentos
de emoção para quem construiu amigos ao longo de anos
de proﬁssão. Esse é o caso da
aposentada da área de educação Maria das Virgens, de 63
anos. “Gostei muito do evento porque a gente sai de casa e
revê as amizades que não vê há
muito tempo”, contou. Na segunda parte do Encontro, houve
o momento do almoço, seguido
por banho de piscina e muito
lazer ao som do Dj Júnior Balla
e da banda Jorge e Montserrat.

a conselheira e aposentada,
Sônia Oliveira, ﬁzeram parte
da mesa de abertura do evento, parabenizando o público
presente pelo dia especial.
“Esse evento no dia do aposentado é muito importante, primeiro porque é uma data que
está homenageando a todos
os aposentados. É um momento de reﬂexão sobre as nossas
lutas. Estamos aposentados,
mas a luta con nua. A gente
não pode parar”, exclamou Joseilda Barboza, aposentada e
presidente do Sindicato dos
Professores. “Hoje é um dia de
unir e comemorar. O Caboprev
está aqui diuturnamente para

Caboprev fecha 2019 com 177% da rentabilidade em relação à meta atuarial

O Ins tuto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de
Santo Agos nho (Caboprev)
fechou o ano de 2019 com 177%
da rentabilidade em relação a

meta atuarial, sendo 18,78% da
carteira contra 10,59% da meta
atuarial. Em janeiro do mencionado ano, o patrimônio do
Ins tuto era de 237 milhões. Já

no mês dezembro, foi alcançado o
valor patrimonial de 314 milhões.
O cenário econômico brasileiro diante da reforma da
previdência e dos cortes na
taxa de juros impactou posi vamente na conﬁança dos empresários e consumidores, o que
consequentemente gerou um
cenário favorável ao setor
privado. Ciente dessa circunstância, o Comitê de Inves mentos do Caboprev buscou alocar
mais recursos em inves mentos

que contém um pouco mais de
vola lidade, ou seja, podendo
obter maiores retornos, como
em fundos que investem em
tulos públicos atrelados a
inﬂação (IMA-B), em fundos
mul mercado e em fundos de
ações, os quais o CABOPREV
aumentou a alocação consideravelmente, saindo de 14,45%
para cerca de 28% do patrimônio do RPPS, seguindo a Polí ca
de Inves mentos e orientações
da consultoria de inves mentos.

Caboprev inicia atividades da oficina de
artesanato para os aposentados e pensionistas

O Caboprev iniciou as
aulas da oﬁcina de artesanato para os aposentados
e pensionistas do Ins tuto na terça-feira (14/01).
A turma inicial, comandada pela professora Sarita
Mon ell, já possui 22 alunos que estão trabalhando
na confecção de adereços.

Todo material u lizado
para as a vidades durante
as aulas é oferecido pelo
Caboprev e servirá para
compor a produção das
fes vidades comemora vas ao longo do ano. A oﬁcina, assim como o Coral
do Ins tuto, faz parte do
programa de Pós-Aposentadoria da autarquia, aprovado pelos Conselhos de
Administração e Fiscal do
Caboprev. As vagas para a
turma de artesanato ainda
estão abertas! Garanta já
a sua na sede do Ins tuto!

Comitê de Investimentos do Caboprev realiza
reunião com representantes do banco Santander
O Comitê de Inves mentos do Caboprev, representado por Rivelino Rodrigues, João Vitor Amaral e
Ivanildo Germano, junto ao
presidente do Caboprev,
Albérico Rodrigues, se reuniram com representantes
do banco Santander, na segunda-feira (13/01), para
a recepção e a tomada de
decisão de inves mentos
nos produtos da ins tuição ﬁnanceira. Durante a

EXPEDIENTE

ocasião, também es veram presentes o atuário do
Ins tuto, Rodolpho Malafaia e o assessor previdenciário,
Antônio
Sidrônio, ambos da equipe de atuária e invesmentos da autarquia.

Caboprev realiza primeira reunião de 2020

Na terça-feira (07/01), na
sala de reuniões do anexo
do Caboprev, foi realizada
a primeira reunião do ano
de 2020 tendo como pauta
os primeiros passos para a
elaboração do planejamento estratégico (Previplan)
para o mencionado ano.

Es veram presentes o diretor-presidente do Caboprev, Albérico Rodrigues,
a secretaria execu va, Larissa Cavalcan , a assessora técnica, Ká a Regina
e a assessora previdenciária, Rosângela Guedes.
Também par ciparam a
psicóloga da equipe mul disciplinar, Thialy Costa, o
gerente administra vo ﬁnanceiro, Ângelo Gambôa,
o atuário Rodolpho Malafaia e o assessor previdenciário, Antônio Sidrônio.

Aposentados e pensionistas recebem visita do
Caboprev para a realização da Prova de Vida

O Caboprev realiza periodicamente visitas para
a efe vação da Prova de
Vida, esse procedimento é
feito como forma de evitar
pagamentos indevidos de
bene cios, através da visitação na residência dos
aposentados e pensionistas
que estão impossibilitados
de comparecer à sede do
Ins tuto para efetuar o

processo. Durante a primeira metade do mês de janeiro, a psicóloga Thialy Costa, que faz parte da equipe
mul disciplinar da autarquia, atendeu 7 aposentados e pensionistas, entre
eles, a aposentada Maria
da Conceição, de 88 anos e
o pensionista Manoel Paulino da Silva, de 72 anos.
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