
CABOPREV REALIZOU 7ª CONFERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

 Durante a ocasião, 
mais de 200 pessoas mar-
caram presença no Hotel 
Canariu’s de Gaibu. Na 

 O Caboprev reali-
zou a 7ª Conferência de 
Previdência Social  do 
Muni-cípio do Cabo de 
Santo Agos�nho, nos dias 
27, 28 e 29 de novembro, 
no Hotel Canariu’s de 
Gaibu. O evento teve como 
tema: Governança e Go-
vernabilidade como ins-
trumentos de sustentabili-
d a d e  p a ra  o s  R P P S ’s 
(Regimes Próprios de Pre-
vidência Social). Durante 
os três dias de programa-
ção, foram realizadas pa-
lestras e oficinas temá�cas 
com o obje�vo de ampliar 
o diálogo sobre a previdên-
cia social e formular pro-
postas para o aperfeiçoa-
mento da previdência 
municipal.

sexta-feira (30/11), acon-
teceu a palestra “Conflito 
de Interesse”, ministrada 
pela Dra. Diana Vaz de 
Lima (professora da Uni-
versidade de Brasília). 
“Nessa Conferência, é mui-
to importante a par�cipa-
ção dos servidores, apo-
sentados, pensionistas, 
gestores e vereadores, 
porque é nesse momento 
que se discute tudo o que 
acontece no Caboprev em 
termos de gestão e con-
cessão de bene�cios”, 
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 O secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico do Cabo de Santo 
Agos�nho, Moshe Cami-
nha, também presente na 
eventualidade, ressaltou 
que a temá�ca abordada 
no evento vem sendo mui-
to discu�da atualmente. 
“Essa Conferência traz 
temas muito importantes 
a respeito da sustentabi-
lidade, da governabilidade 
e também da governança,

destacou Diana.

um assunto  que vem 

sendo tratado na agenda 
de 2030 da ONU e a gente 
tem buscado implementá-
la no Município”, destacou 
Moshe.
 Ainda no úl�mo dia, 
foi realizada a plenária 
geral para deliberação de 
propostas de aperfeiçoa-
mento do sistema previ-
denciário municipal. “A 
Conferência garante os 
nossos direitos e as nossas 
conquistas”, exclamou a 
conselheira fiscal do Ins�-
tuto, Creuza Xavier. De 
acordo com o diretor-
presidente do Caboprev, o 
obje�vo geral da Conferên-
cia é traduzir a cultura pre-
videnciária de maneira 
mais didá�ca para todos. “A
nossa Conferência é legi�-
ma e está na Lei Municipal, 
ela é feita através de pro-
ces-os licitatórios e do 
trabalho em conjunto”, 
contou Albérico Rodrigues.
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GOVERNANÇA E GOVERNABILIDADE 7 CONFERÊNCIA ª
COMO INSTRUMENTOS DE SUSTENTABILIDADE DOS RPPS 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 

FOTOS

CABOPREV REALIZA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Na quinta-feira 
( 1 7 / 1 0 ) ,  o  C a b o p rev 
realizou uma reunião 
extraordinária entre o 
Comitê de Inves�mentos 

e a Caixa Econômica Fede-
ral. O diálogo teve como 
obje�vos definir futuras 
parcerias e aprimorar o 
relacionamento entre o 

 Na ocasião, o dire-
tor de inves�mentos do 
Ins�tuto Reciprev, José 
Marcos, também presente 
na reunião, levantou co-
mentários sobre a diver-
sificação da carteira do 
Ins�tuto de Previdência 
do Recife, que é �do como 

Ins�tuto e a Ins�tuição 
fi n a n c e i r a .  A l é m  d e 
representantes da Caixa, a 
reunião contou com os 
membros  do Comitê: 
Carmem Ga�s, João Vitor, 
Jony Bastos,  R ivel ino 
Ro d r igu es  e  I van i ld o 
Germano.

referência em boa gestão, 
e apontou a importância 
das aplicações em renda 
variável para os Regimes 
Próprios de Previdência 
Social - RPPS’s. Repre-
sentando o Ins�tuto, 
es�veram presentes o 
diretor-presidente, Albé-
rico Rodrigues, o gerente 
administra�vo financeiro, 
Ângelo Gambôa. Além do
atuário, Rodolpho Mala-
faia e de Antônio Sidrônio, 
assessor previdenciário.
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CABOPREV REALIZA 2ª CANTATA NATALINA 

 As canções temá-
�cas, embaladas pelas 
vozes do Coral Caboprev, 
no comando do maestro 

 Em uma estrutura 
que fazia referência à noite 
de natal, repleta de luzes e 
estrelas, a segunda edição 
da Cantata do Caboprev 
representou a magia nata-
lina na noite da úl�ma 
sexta-feira (20/12), em 
frente à sede do Ins�tuto.  

Eduardo Valença, anima-
ram quemestava presente.

desempenho do grupo. 
“Eu gostei muito da apre-
sentação e das músicas 
selecionadas.Este ano foi 

Em meio à alegria dos 
aposentados e coristas 
q u e  p a r � c i p a ra m  d o 
evento, a integrante do 
coral, Maria Luiza de Lima, 
de 58 anos, expressou seu 
sen�mento em relação ao

 A abertura da pro-
gramação foi marcada 
pelo discurso do diretor-

melhor que o ano passado 
porque estávamos mais 
seguros nas músicas”, 
declarou a aposentada, 
que ainda agradeceu os 
ensinamentos do maestro 
Eduardo Valença, profis-
sional que comanda as 
apresentações e a aulas do 
Coral Caboprev.

presidente do Ins�tu-
to,Albérico Rodrigues, que 
fez os agradecimentos a 
todos os presentes. “Esta-
mos aqui em espírito: 
pessoas unidas e equipe 
do Caboprev. Nós temos os 
aposentados e pensionis-
tas como família, vocês 
representam o reflexo do 
que a gente quer e vem 
conquistando aos poucos”, 
destacou Albérico.

BEM-VINDOS CABOPREV ACOLHE 
NOVOS APOSENTADOS
 O Caboprev acolheu, na sexta-feira (08/11), 7 
novos aposentados, no auditório do SINPC (Sindicato 
dos Professores do Cabo de Santo Agos�nho).
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