
BEM-VINDOS CABOPREV DE MARÇO CELEBRA 
O DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 A edição do “Bem-
vindos Caboprev ” em 
comemoração  ao  D ia 
Internacional da Mulher 
aconteceu na sexta-feira 
(08/03), no Auditório do 
Sindicato dos Professores 
do Cabo de Santo Agos-
�nho – SINPC. O evento 
acolheu 7 novos aposenta-
dos com uma apresenta-
ção sobre o funciona-
mento do Ins�tuto e uma 
série de dinâmicas em 
grupo comandadas pela 
personagem Ca�rina, com 
o obje�vo de exaltar a 
autoes�ma das mulheres 
que estavam presentes.
 O auditório que 
deu espaço ao “Bem-
v indos  Caboprev ”  de 
março foi decorado com 
sombrinhas de frevo para 
rememorar a primeira 

e d i ç ã o  d o  b l o c o  d o 
Caboprev, o “Carnaprev: 
em folia”, que aconteceu 
no dia 21 de fevereiro. No 
início do encontro, as pes-
soas presentes puderam 
ver na apresentação de 
slides algumas fotos do 
desfile carnavalesco do 
Ins�tuto.  
 Em seguida, Ca�-
rina realizou dinâmicas em 
grupo que funcionaram 
como forma de mostrar a 
força da união entre as 
mulheres durante o en-
contro. Para a presidente 
do SINPC, Joseilda Bar-
boza, o evento foi de suma 
importância, porque além 
de dar as boas-vindas aos 
novos aposentados, foi 
também o primeiro encon-
tro em comemoração ao 
dia das mulheres. “Tinham 

vá r i o s  p ro fe s s o re s  e 
professoras aqui presentes 
comemorando o seu dia, 
que é um dia de luta e de 
reflexão. E principalmente 
porque estávamos com 
mulheres guerreiras que 
�veram momentos de luta 
durante todo período em 
que es�veram na a�va no 
município do Cabo de 
Santo Agos�nho”, desta-
cou ela.
 Profissionais de 
saúde, administração e 
professores es�veram 
entre os que receberam a 
aposentadoria. É o caso da 
aposentada Ana Lúcia 
Ramos, 53, que trabalhou 
durante 31 anos como pro-
fessora no Município do 
Cabo de Santo Agos�nho. 
“A homenagem do Dia da 
Mulheres, com a luta que 
está ocorrendo contra o 
feminicídio, foi um dia para 
a gente parar, refle�r e 
educar  quem está ao 
nosso redor.”, explanou a 
aposentada.

 Na homenagem 
também foi realizada a 
tradicional entrega de 
diplomas simbólicos com a 
assinatura do presidente 
do Caboprev, Albérico 
Rodrigues, representando 
o ato de aposentadoria. 
Em seu discurso, ele refor-
çou a simbologia do even-
to, que tem a intenção de 
reunir as pessoas que es-
tão ingressando no quadro 
de aposentados do Ins�-
tuto. “Além de ser Cabo-
prev, uma Ins�tuição paga-
dora, a gente é amigo. Nós 
somos uma autarquia de 
braços abertos não só para 
a burocracia”, acrescentou 
o presidente. Como de 
costume, o “Bem-vindos 
Caboprev” foi encerrado 
com um buffet que animou 
ainda mais as aposentadas 
e os aposentados. Aos 
poucos, os convidados 
foram se despedindo do 
local com um sorriso no 
rosto.  
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PALAVRA DO PRESIDENTE DO CABOPREV ALBERICO RODRIGUES 

 O presidente do 
C a b o p r e v,  A l b é r i c o 
Rodrigues, iniciou sua 
história como analista 
administra�vo do quadro 
da Prefeitura do Cabo de 
Santo Agos�nho em 2011, 
onde trabalhou em algu-
mas secretarias munici-
pais, como Esportes e 
Orçamento. Em seguida, 
foi convidado para ser 
membro do Conselho Ad-
ministra�vo do Caboprev 
em 2016. O papel  do 
conselheiro é atuar como 
catalizador dos projetos do 
Ins�tuto, além de par�-
cipar do controle e da 
fiscalização das ações 
per�nentes à autarquia. 
 A l b é r i c o  e n t ã o 
passou por uma nova eta-
pa na carreira ao ser convi-
dado para fazer parte do 
Comitê de Inves�mentos 
do Caboprev. Nessa reali-
dade, ele passou a se fami-
liarizar ainda mais com as 

a�vidades voltadas ao Ins-
�tuto. E então, depois do 
afastamento do an�go 
gestor, Fernandes Moura, 
para atuar em uma secre-
taria, Albérico teve seu 
nome indicado pelo pre-
feito, após consulta ao 

an�go gestor, sendo seu 
nome referendado, de 
forma democrá�ca, pelo 
Conselho de Adminis-
tração para atuar como 
presidente do Caboprev 

Previnfo – Qual seu prin-
cipal sen�mento como 
presidente do Caboprev 
em 2019?
Albérico Rodrigues – É um 
sen�mento de responsa-

no final  de 2018.  Em 
entrevista ao Previnfo, o 
presidente traz alguns 
comentários destacando 
seu olhar como gestor do 
Ins�tuto de Previdência do 
Cabo de Santo Agos�nho.

bilidade. De busca pelo 
aperfeiçoamento e discer-
nimento nas decisões.  Foi 
uma descoberta de ap�-
dões que até então esta-
vam adormecidas. Para ser 
gestor é preciso ter uma 
visão estratégica e opera-
cional.
Previnfo – De que modo a 
nova gestão traz mudan-
ças no Ins�tuto de Previ-
dência do Cabo de Santo 
Agos�nho? 
Albérico Rodrigues – O 
meu obje�vo é garan�r a 
sustentabilidade do Ins�-
tuto, o cumprimento de 
metas estabelecidas pelos 
conselhos e garan�r a 
humanização do atendi-
mento ao aposentado. De 
i m e d i a t o ,  t e m o s  e m 
mente a aquisição e/ou 
construção da nossa sede 
e a inauguração da nossa 
Gerência Médica, que 
coordenará a Junta do 
Município.
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RECEITAS 02/2019 VALOR

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

R$ 1.575.400,61

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

R$ 569.131,38

R$ 782.726,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

R$ -

OUTRAS RECEITAS

R$ 1.129,05

SALDO ANTERIOR

R$ 65.887,23

TOTAL R$ 8.717.963,24

COMPREV

R$ 5.716.477,16

PARCELAMENTO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS 

R$ 7.211,29

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 
RECEBIDAS

RECEITAS 02/2019 VALOR

R$ 238.573.334,54

R$ 1.062.849,65

R$ 1.666.308,28

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

R$ 406.425,14

OUTRAS RECEITAS

R$ -

R$ 3.684,12

R$ 4.386.853,12TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 
RECEBIDAS

R$ 246.104.284,69

SALDO ANTERIOR

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

TOTAL

COMPREV

PARCELAMENTO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS

R$ 4.829,84

DESPESAS 02/2019 VALOR

R$ 87.048,90

OUTRAS RECEITAS R$ 7.880,00

R$ 4.381.709,41TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS 
CONCEDIDAS

R$ 241.605.996,02

FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS E
PENSIONISTAS

SALDO FINAL

R$ 21.400,36
FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS E
PENSIONISTAS (OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS)

R$ 246.104.284,69TOTAL

DESPESAS 02/2019 VALOR

R$ 5.606.171,55

R$ 1.524.481,35

R$ 281.465,20

DESPESA ADMINISTRATIVA - TAXA DE ADM. 
(OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS)

R$ 10.060,82

OUTRAS DESPESAS R$ 4.330,48

R$ 194.410,64TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 
CONCEDIDAS

FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS E 
PENSIONISTAS

FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS E 
PENSIONISTAS (OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS)

DESPESA ADMINISTRATIVA - TAXA DE ADM. 

SALDO FINAL R$ 1.097.043,20

TOTAL R$ 8.717.963,24

TRANSPARÊNCIA
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