
Participação da Acricel no 39º Congresso da ABRAPP.
Os diretores da Acricel, Marise Gasparini, Murilo Percia, Renato Guéron e Rubens Bastos
Gouvêa, na condição de Conselheiros dos fundos MultiBra da Bradesco (que é o gestor
do plano AcricelPrev), participaram do 39º Congresso Nacional da Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP) que ocorreu em
Florianópolis nos dias 10 a 12 de setembro.

Esse importante evento, do qual a Acricel participa pela primeira vez, reúne anualmente
os mais destacados representantes do setor previdenciário, com um conjunto
significativo de palestras, discussões e propostas para o aprimoramento sistema de
previdência complementar. Para a Acricel representou o aporte de maiores
conhecimentos e “networking” para seus gestores, para que possam se aprimorar no
cumprimento das suas atividades.

A participação foi de 3500 congressistas, que puderam assistir apresentações de
importantes palestrantes do setor e de destacados personagens do empresariado e das
finanças, como os economistas Gustavo Franco, Eduardo Gianetti da Fonseca, Zélia Latiff
e Mara Luquet, o empresário Gustavo Caetano (fundador da Netshoes), o professor da
USP e especialista em previdência Hélio Zylberstejn, o secretário da OCDE Juan Yermo,
o filósofo Leandro Karnal e vários outros, focando na situação nacional e em sugestões
de melhorias para os sistemas previdenciários.

Grande ênfase foi dado às necessidades de urgentes reformas no país, especialmente a
da previdência pública, que apresenta significativo déficit, das necessidades de
modernização das entidades de previdência complementar, a adesão a novas
modalidades de negócios, as necessidades cada vez mais rigorosas de obediência a
normas e procedimentos de boas práticas gerenciais, financeiras e contábeis nas
gestões dos Fundos de Pensão, comparações com outros países que aprimoraram os
seus sistemas de previdência e vários outros fatos e dados que demonstram a
necessidade de rápidas mudanças para que o Brasil consiga sair da situação em que se
encontra.

Com certeza as propostas desse importante fórum servirão de subsídio para o novo
governo direcionar o país nas tão necessárias melhorias.

A participação de membros da Acricel também faz parte dos programas de certificação
dos conselheiros perante o Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de
Seguridade Social (ICSS), qualificação legalmente obrigatória para participar nos
conselhos de Fundos de Pensão. Lembramos que a Acricel participa tanto do Conselho
Deliberativo como do Conselho Fiscal do fundo Multibra, o que nos permite acompanhar
de perto o bom cumprimento das práticas de gestão e aplicações adequadas.

Cabe esclarecer que as despesas de viagem, hospedagem e inscrição no congresso
foram custeadas com recursos das taxas de administração que pagamos ao Bradesco,
portanto sem efeito direto sobre o nosso caixa.


