
 

 

Nº 12 – 03/09/2018 

 

Carta de despedida do presidente da Forluz 

 

A Diretoria Executiva da Forluz passa por mudanças. Após 22 anos na 

Fundação, sendo os últimos três como presidente, José Ribeiro Pena Neto deixa 

o cargo. Em sua carta de despedida, ele agradece aos participantes pela 

confiança ao longo de sua trajetória e destaca a seriedade, dedicação e 

competência de conselheiros, diretores e profissionais com os quais conviveu. 

Confira a mensagem completa: 

 

"No momento em que deixo a presidência da Forluz, gostaria de enviar uma 

mensagem de agradecimento, confiança e atenção aos participantes da 

Fundação.  

Foram 22 anos de convívio muito importantes para minha experiência 

profissional e, mais que isso, para meu aprendizado de vida. Muito obrigado a 

cada um de vocês pela oportunidade que me deram de conhecer esse tão 

necessário – e, às vezes, incompreendido – sistema de previdência 

complementar fechada. Muito obrigado por me fazerem entender o quanto é 

importante a previdência complementar na nossa vida e de nossas famílias. 

Agradeço também aos conselheiros e diretores da Forluz com quem convivi ao 

longo desse tempo. Sua seriedade e dedicação são fundamentais para a 

perenidade da Fundação. Permito-me citar aqui os nomes de Affonso Vianna e 

Fernando Pimenta, dois ex-presidentes com quem tive a honra de trabalhar, 

com quem muito aprendi e que muito fizeram por nossa entidade. Registro um 

especial agradecimento aos vários profissionais que passaram pela Forluz e aos 



que permanecem. Eles são a grande razão de ser dos bons resultados que 

temos alcançado. 

Disse muitas vezes em eventos públicos que o principal fiscal da Forluz é você, 

participante. Repito agora e peço que esteja sempre atento ao que acontece 

na gestão de seus recursos e benefícios. Estar atento não significa deixar de 

confiar, mas contribuir para que essa confiança seja merecida e continue 

crescendo. 

Tão importante quanto os recursos que cada um de nós conseguiu poupar para 

o futuro é a competência e seriedade de quem os administra. Nossa equipe 

técnica tem esses atributos e precisa ser valorizada pelos participantes da 

mesma forma como o saldo da conta de aposentadoria ou o benefício recebido 

no fim do mês. Vamos preservar esse time formado ao longo dos anos. Não 

vamos permitir que seja injustamente atacado nem vamos correr o risco de 

que seja desmontado. 

Quero deixar uma palavra de estímulo e confiança no novo presidente, Gilberto 

Lacerda, profissional experiente, competente e talhado para a missão de 

conduzir os destinos da Forluz nos próximos anos. 

Cordial abraço a todos. 

José Ribeiro" 

 

Com a saída de José Ribeiro, Gilberto Gomes Lacerda assumirá a função. 

Formado em Engenharia Elétrica pela PUC Minas (Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais), Lacerda estava na Cemig Saúde desde 2013, como 

diretor presidente. Antes disso, ele atuou por 12 anos na Superintendência de 

Relações Institucionais e Assuntos Regulatórios da Cemig. Sua indicação foi 

aprovada pelo Conselho Deliberativo da Forluz em reunião realizada na última 

quarta-feira (29/08). E na sexta-feira, 31 de agosto, a Previc o habilitou para 

dar continuidade ao mandato de presidente, até 30 de junho de 2021. 
  

 


