Prezado Colega
Estamos em pleno processo eleitoral na PREVIRB e sua participação é fundamental.
Sou candidata à reeleição de membro do Conselho Deliberativo (CONDEL) que tem como responsabilidade
principal definir a política geral de administração da PREVIRB e de seus Planos de Benefícios.
Para tanto, deve assumir a responsabilidade e proteção da Entidade seja para o presente e futuro dos
Participantes, Assistidos e Pensionistas integrantes dos Planos Previdenciais.
Esta é a razão principal que me fez mais uma vez concorrer à reeleição para membro do CONDEL, cargo que
venho exercendo desde 2007, ora indicada pelo IRB ora eleita, por dois mandatos consecutivos,
representando os participantes.
Infelizmente a cada eleição as candidaturas vêm sendo reduzidas o que nos preocupa consideravelmente, e
nos leva a muitas reflexões: Será que estamos envelhecendo ou desinteressados pela PREVIRB?
Respondo: Estou envelhecendo sim, mas sempre interessada no destino da PREVIRB. Venho ao longo destes
anos acompanhando e contribuindo nas deliberações trazidas ao âmbito do Conselho Deliberativo, seja pela
experiência adquirida ao longo da minha vida laborativa, como pela constante atualização dos assuntos e
atividades relacionados à Previdência Complementar Privada.
As lutas têm sido grandes, principalmente, com a privatização do IRB que levou a PREVIRB a ficar sob a égide
da Lei 109/2001. Lei esta, muito mais favorável ao Patrocinador do que aos Participantes. Razão pela qual o
processo eleitoral se tornou a única ferramenta de manutenção de “fiscais” nas decisões e diretrizes
emanadas do CONDEL.
Não vou prometer que farei isso ou aquilo, como já vi alguns colegas prometerem. Na prática não é bem
assim. Existem Leis e Normativos que têm a serem cumpridos e objetivam dar segurança do nosso
Patrimônio. É importante que estejamos sempre participando, dos Conselhos e Comitês da PREVIRB, para
melhor conduzir o processo de proteção da Fundação e política de investimentos de modo a garantir seu
Patrimônio, bem como, a efetivação do pagamento de benefícios, conforme contratado, pois é esta a nossa
única garantia de qualidade de vida um pouco melhor, quando aposentados.
A PREVIRB esta muito bem financeiramente, em seu 2º ano de Superávit Especial para o Plano Previdencial
A e seu 3º ano para o Plano B. Portanto, o exercício de 2019, e provavelmente o 2020, serão fundamentais
nas decisões de destinação destes superávits de forma à proteção dos Planos e/ou distribuição de forma
responsável, sendo este mais um motivo que me levou à propor minha candidatura.
Enfim o espaço aqui é limitado e fico à disposição para ampliarmos a conversa pelo email
aureas@gmail.com.br.
Assim, reitero minha solicitação em merecer o seu voto para membro do CONDEL, por mais um mandato.
Grande abraço

Aurea Cabral

CURRÍCULO DOS CANDIDATOS
CONDEL
NOME

AUREA DA SILVA CABRAL
DATA DE ADMISSÃO NO IRB BRASIL RE

26/9/1977
DATA DE APOSENTADORIA OU DESLIGAMENTO DOS QUADROS DO IRB BRASIL RE

19/5/2008
DATA APOSENTADORIA PELO INSS

19/5/2008
SITUAÇÃO FUNCIONAL NO PATROCINADOR

Aposentada
CATEGORIA NO PLANO DE BENEFÍCIO DA PREVIRB

Assistida do Plano Previdencial A
FORMAÇÃO ESCOLAR/TÍTULOS/CERTIFICADOS

Graduação: Licenciatura Plena em Letras (Português/Inglês). Cursos de Extensão Universitária:
Especialização em Apoio Logístico, entre outros. Cursos nas Áreas de Seguro, Resseguros e
Previdência Privada: Especialização em Risco e Seguros; Quarta Conferência Brasileira de
Seguro, Resseguro, Previdência Privada, Saúde Suplementar e Capitalização; Congressos
Brasileiros de Fundos de Pensão; Congresso da ANAPAR Fundamento da Previdência
Complementar; Encontros Regionais Sudeste da ABRAPP sobre EFPC; Controles Contábeis às
EFPC; Perfis de Investimentos e Avaliação de Solvência; Gestão de Investimentos para o Plano
Previdencial A; Seminário Investimentos Estruturados em Imóveis; Política de Investimentos para
Fundos de Pensão; Ciclo de Conferencia de Perspectivas de Investimentos; Trilha de Gestão de
Riscos; Fundamentos da Previdência Complementar. Cursos na Área Administrativa e
Gerencial: Sistema de Gestão de Qualidade; Desenvolvimento Gerencial para Avaliação de
Desempenho; I Conferência de Defesa da Concorrência do Sistema Brasileiro de Defesa do
Consumidor; Elaboração de Indicadores de Desempenho Organizacional; Conferência Brasil União
Européia de defesa da Concorrência e Comercial; Orçamento, Finanças e Contabilidade;
Mudanças na Previdência Social; Seminário sobre Responsabilidade Fiscal. Certificação:
Certificada pelo ICSS – Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social em 2011 e
Recertificada por Experiência em 2014 e 2017.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO IRB BRASIL RE

1977 a 2008 – exerceu os cargos de chefe seção no departamento de sinistros – atividade fim por
13 anos e 18 anos na área administrativa exercendo os cargos de Gerente de Divisão de
Patrimônio (6 anos); Gerente de Departamento de Suporte (11 anos); e Gerente Executivo da
Diretoria de Infraestrutura (1 ano).
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM OUTRAS EMPRESAS

Gerente de Cooperativa de Crédito; Gerente Administrativo e Gerente da Secretária-Executiva do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (Autarquia vinculada ao Ministério da
Justiça); Presidente da COCIRB; Diretor Administrativo da AFIRB; Membro da Comissão de Crédito
da COCIRB; e Membro do Conselho Fiscal da COCIRB a dois mandatos (2010-14 e 2014-18),
sendo Presidente do Conselho Fiscal da COCIRB no ano de 2015.
HISTÓRICO DE PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA PREVIRB

Membro do Conselho Deliberativo da PREVIRB de 2007 a 2008 e de 2011 até a presente data.
RAZÕES/OBJETIVOS DA CANDIDATURA NAS ELEIÇÕES 2019

Usar minha experiência profissional em especial na área de previdência privada adquirida com a
finalidade de fortalecer ainda mais a Fundação, zelando por seu patrimônio e garantindo os direitos
dos atuais e futuros assistidos.

