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Renovação nos Órgãos Estatutários da Centrus
Nos últimos meses, a Centrus passou por profunda
renovação em seus Órgãos Estatutários, com recondução e nomeação de diretores, mudanças no
Conselho Deliberativo – posse de novos membros
e eleição de novo presidente – e chegada de novos
conselheiros fiscais.
Em junho, foram reconduzidos para novo mandato
de quatro anos, na Diretoria-Executiva, o diretor-presidente, Altamir Lopes, e o diretor de Controle,
Logística e Informação (Diaco), Eduardo de Lima
Rocha. Em julho, o Conselho Deliberativo indicou
Anthero Meirelles e Tulio Maciel para os cargos de
diretor de Benefícios (Diben) e diretor de Aplicações (Dirap), respectivamente, em substituição a
Antonio Francisco Bernardes de Assis e José Antonio Marciano, que tiveram seu mandato encerrado.

Com a designação de Tulio Maciel para a Diretoria-Executiva, tomou posse no Conselho Deliberativo o
seu suplente Renato Jansson, em vaga indicada pelo
patrocinador Banco Central do Brasil (BCB), e Maurício
Moura foi eleito presidente do Colegiado. No Conselho Fiscal, Gilneu Vivan tomou posse, em substituição
a Anthero Meirelles.
NOVA COMPOSIÇÃO - Essas mudanças se somam às já re-

alizadas em outubro de 2019 e em março e maio de 2020,
momentos em que os dois Conselhos da Centrus receberam novos membros. Em outubro foram empossados
no cargo de conselheiro Hipérides Mello (Deliberativo) e
José Ribamar Barros (Fiscal). Em março deste ano, Rosalvo Streit assumiu vaga no Conselho Fiscal decorrente da
renúncia de Jaildo de Oliveira e, em maio, o BCB designou Fábio Kanczuk para vaga no Conselho Deliberativo.

O caminho de perenidade e de sustentabilidade da Centrus se assenta
na qualidade dos ex e dos atuais membros dos seus órgãos estatutários.

Conselho Deliberativo

Maurício Costa de Moura
Presidente
Fábio Kanczuk
Hipérides Ferreira
de Mello
Marco Antonio Montenegro
Beltrão
Renato Jansson Rosek

Conselho Fiscal

Rodrigo Monteiro
Presidente
Gilneu Francisco
Astolfi Vivan
José Ribamar
Santos Barros
Rosalvo Ermes
Streit

Diretoria-Executiva

Altamir Lopes
Diretor-presidente
Anthero de Moraes
Meirelles
Diretor de Benefícios
Eduardo de Lima Rocha
Diretor de Controle, Logística e
Informação
Tulio José Lenti Maciel
Diretor de Aplicações

Sérgio Almeida de Souza
Lima

Quadro com atual composição

Homenagem da Centrus
A história desses dois colegas de trabalho diz muito
sobre a história da Centrus. Afinal, foram 14 anos trabalhando para, juntos com seus pares na Diretoria-Executiva e no corpo técnico, consolidar a Fundação
como uma das mais respeitadas Entidades Fechadas
de Previdência Privada do país.

servidor ativo do BCB e foi cedido para trabalhar na
Fundação. Na autarquia, foi chefe adjunto e consultor
no Departamento de Normas do Sistema Financeiro
(Denor).
Também em 2006, Marciano foi empossado Conselheiro Deliberativo da Fundação. Depois de quatro
anos no colegiado, assumiu como diretor de Aplicações da Entidade. Antes, atuou no BCB por 37 anos
e, entre outras funções, foi chefe do Departamento
de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos
(Deban), além de coordenador do Comitê Gestor do
Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Durante os sucessivos mandatos de Antonio Francisco
Bernardes de Assis (Toninho) e José Antonio Marciano
(Marciano), a Centrus passou por muitas mudanças:
criou dois novos planos de benefícios, trabalhou no
fortalecimento do corpo técnico, gerou sucessivos
superavits nos planos de benefício definido, entre
outras conquistas que foram elencadas por eles na
entrevista a seguir.

Fica aqui o reconhecimento dos conselheiros, dos
diretores e de todo o corpo técnico da Centrus pela
história de bons serviços prestados para o engrandecimento e a solidez da Fundação.

Toninho chegou em 2006, para ser diretor de Benefícios, cargo em que atuou até agosto. Na época, era

Antonio Francisco Bernardes de Assis

José Antonio Marciano

(Toninho)

(Marciano)

Entrevista
seguidos pela Fundação desde agosto de 2006. De
qualquer forma, podem ser evidenciadas as seguintes
conquistas: restabelecimento da governança plena
da Centrus, com a retomada dos processos eleitorais
para os Conselhos Deliberativo e Fiscal em meados de
2007; equacionamento da dívida conveniada do Banco
Central, no final do mesmo ano; cisão parcial do Plano

Quais foram as principais conquistas da Centrus nos últimos 14 anos? Quais os destaques
da sua gestão nesse período?

Toninho - A significativa quantidade de realizações, por si só, dificulta a
enumeração dos principais avanços con-
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Básico de Benefícios - PBB, deliberada no decorrer de
2009 e efetivada em maio de 2011; programas de reestruturação da carteira de financiamentos imobiliários
de 2007 e de 2012; sucessivas destinações de superavit do PBB e do Plano de Benefício Definido Centrus
PBDC, aprovadas a partir do exercício de 2011; ampla
reformulação e consolidação do Estatuto e de praticamente todos os documentos institucionais e das demais normas internas, iniciadas em 2013; implantação
do Plano de Contribuição Definida - PCD, entre maio
e julho de 2014; e implementação do Plano Instituído
CentrusPrev+ neste ano.

juros declinantes; a revisão e atualização de todo o processo decisório dos investimentos, fator determinante
para a Centrus ter sido a primeira entidade a aderir ao
Código de Autorregulação em Governança de Investimentos instituído pela Abrapp - Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar,
em parceria com o Sindapp - Sindicato Nacional das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar e o
ICSS - Instituto de Certificação Institucional dos Profissionais de Seguridade Social, pioneirismo que a Fundação preservou ao receber o Selo de Autorregulação em
Governança de Investimentos.

Sobre os destaques da área de Benefícios, considerando que a Diretoria-Executiva trabalha de forma
efetivamente colegiada, com o envolvimento e a participação ativa dos diretores em todos os assuntos,
os êxitos da administração, por questão de reconhecimento em relação a todos, são também compartilhados. Não obstante isso, merecem registro os excelentes resultados obtidos na gestão das carteiras de
empréstimos e de financiamentos, respaldados por
regulamentos específicos aderentes às melhores práticas de mercado; a permanente atualização das disposições regulamentares que disciplinam os quatro
planos de benefícios; a aprovação de onze projetos
de destinação de superavit do PBB e do PBDC, com
perspectivas totalmente favoráveis de continuidade
nos próximos anos; e a crescente qualidade do atendimento prestado aos participantes e assistidos dos
planos da Fundação.

Quais os desafios que a Fundação
enfrentará nos próximos anos?

Toninho - A preservação e o fortale-

cimento do conceito de entidade de
excelência no segmento de previdência
complementar fechado são desafios
permanentes para a administração e o corpo funcional da Centrus. A credibilidade e o respeito que o
mercado, o patrocinador Banco Central do Brasil, as
associações instituidoras do CentrusPrev+, os participantes e assistidos dos planos de benefícios e os
prestadores de serviços depositam na Fundação atuam como maiores indutores do desenvolvimento de
suas atividades e da busca constante de melhoria no
cumprimento do seu objetivo principal, com a entrega
de resultados aos nossos públicos-alvo e a desejada
ampliação do número de planos previdenciários sob
administração.

Marciano - Em agosto de 2006, assumi

o cargo de Conselheiro Deliberativo, na
vaga deixada por Ernesto Albrecht. Nesse mandato, participei de importantes realizações,
que tiveram continuidade quando fui conduzido para
a Diretoria-Executiva, em outubro de 2010.

O caminho é longo, mas o zelo, a dedicação e a reponsabilidade empregados em sua construção dão a certeza de novos tempos igualmente desafiadores, promissores e de mais segurança para a Família Centrus!

Na área de Aplicações, destacamos a estruturação da
carteira de investimentos de cada plano de benefícios
aderente ao perfil de seus participantes e assistidos,
que propiciaram, com segurança, rentabilidade suficiente para prover o pagamento dos benefícios e a
contínua geração e distribuição dos superavits; o aperfeiçoamento da área técnica, suporte necessário à gestão dos recursos, em ambiente desafiador de taxas de

Marciano - Do ponto de vista da área

de Aplicações, os desafios se concentram
na manutenção de gestão eficiente dos
recursos, de forma a produzir resultados que superem
as metas estabelecidas, bem assim assegurar o fluxo
futuro de pagamentos, para o que a Centrus conta
com a expertise necessária.
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Centrus envia à Previc superavit 2016 do PBB
O Plano Básico de Benefícios – PBB deve distribuir novo
superavit até o fim do ano. A Centrus encaminhou expediente à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - Previc com o voto da Diretoria Colegiada do Banco Central que aprovou a proposta.

ampla divulgação às informações relativas ao plano
e dará início ao pagamento para os beneficiários.
Já o Plano de Benefício Definido Centrus – PBDC,
destinado aos funcionários da Fundação, encontra-se, também, superavitário e em processo de destinação aos seus participantes e assistidos.

Após autorização do órgão regulador, a Fundação dará

CentrusPrev+:
Associações
realizam inscrição
de familiares
As associações de aposentados do Banco
Central continuam inscrevendo os parentes
- consanguíneos e por afinidade - interessados em fazer parte do CentrusPrev+.
O novo plano será lançado em setembro próximo e, para permitir que os familiares possam
fazer sua poupança de longo prazo com a Fundação, é necessária a adesão à associação para
fins previdenciários. Não há custo para a associação do familiar.

Contato das associações

Total dos Investimentos

R$ 5.890,7 milhões

Renda Fixa
Renda Variável

2,0%

89,4%

Renda Variável

Imóveis

1,3%

Imóveis

0,2%

Exterior
Operações com
Participantes

EXPEDIENTE

(31) 3253-7391
(31) 99633-3318

Estruturado

ARFAB (PE)

(61) 3323-1390
(61) 99909-5989

(81) 98814-6546

Total dos Investimentos

R$ 523,9 milhões
79,5%

2,5%
0,4%

Renda Fixa

Exterior

Operações com
Participantes

3,7%

0,5%

Total dos Investimentos

PCD
Estruturado

R$ 203,9 milhões

62,2%

14,9%

13,7%
9,0%
0,2%
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Este informativo é uma publicação: Fundação Banco
Central de Previdência Privada - Centrus
Distribuição gratuita.
Endereço: Edifício Corporate Financial Center,
SCN, Qd. 2, Bl. A, 80 andar, CEP 70712-900, Brasília-DF
E-mail: secor@centrus.org.br
WhatsApp: (61) 98138 8995

marcos.rodrigues37@yahoo.com.br

Renda Variável

13,4%

Telefones: (61) 2192-1414 e 0800 704 0494
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amasbmg@gmail.com

ABACE (DF)

Renda Fixa

7,1%

Informativo
Centrus

(21) 2242-9580
(21) 98996-7297

aposentadosabace@gmail.com

PBDC

Estruturado
Operações com
Participantes

AMASB (MG)

aafbc@aafbc.org.br

Em caso de dúvidas sobre o plano e sobre portabilidade, entre em contato com a Centrus pelo
0800 704 0494. Para informações sobre a inscrição do aposentado e de familiares na associação, entre em contato pelos canais ao lado.

PBB

AAFBC (RJ)
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Responsável: Setor de Comunicação e Relacionamento

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Maurício Costa de Moura; Membros: Hipérides Ferreira
de Mello, Fábio Kanczuk, Marco Antonio Montenegro Beltrão, Renato
Jansson Rosek e Sérgio Almeida de Souza Lima.
CONSELHO FISCAL
Presidente: Rodrigo Monteiro; Membros: Gilneu Francisco Astolfi Vivan,
José Ribamar Santos Barros e Rosalvo Ermes Streit.
DIRETORIA-EXECUTIVA
Diretor-Presidente: Altamir Lopes; Diretor de Aplicações: Tulio José Lenti
Maciel; Diretor de Benefícios: Anthero de Moraes Meirelles; e Diretor de
Controle, Logística e Informação: Eduardo de Lima Rocha.

