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O SEPREV DESEJA A VOCÊ E FAMILIARES
UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO
COM VOTOS DE SAÚDE, PAZ E AMOR.
BOAS FESTAS!

l
a
t
a
N
z
i
l
Fe

!
o
v
o
N
o
n
A
o
e Prósper

Confira o Resultado
das Eleições de 2012

página 3

Entrevista
Fisioterapia é indicada
para tratamento de
incontinência
página 5

Previdência
Perguntas e
Respostas
página 6

Crescimento
dos Recursos
Financeiros

página 8

Visando bem-estar, SEPREV
investe em projeto de Saúde

DIVERSOS

EDITORIAL
Prezados servidores,
Para o SEPREV o balanço de 2012 é
extremamente positivo, tanto no
aspecto financeiro como no âmbito
administrativo, com o contínuo
aprimoramento dos processos de
gestão.
Os investimentos financeiros conquistaram o melhor resultado dos
últimos anos, fortalecendo o patrimônio que é de todos os
servidores municipais e que necessita de uma gestão sempre
atenta e ativa, para proporcionar a necessária e almejada
segurança e tranquilidade no momento da aposentadoria.
Na área da Saúde foram promovidas diversas ações voltadas à
Medicina Preventiva, que consiste na prevenção de doenças,
mudança nos padrões de comportamento e no desenvolvimento
do autocuidado. Através de reuniões de grupos, campanhas e
palestras, os segurados foram beneficiados com orientações e
cuidados com a saúde e qualidade de vida.
Durante o mês de novembro foram realizadas as eleições para os
Conselhos do SEPREV, e, neste ano foi dado um grande passo na
modernização do processo eleitoral, que foi realizado, pela
primeira vez e com sucesso, de forma eletrônica, através de um
sistema informatizado próprio, o que foi bem aceito pelos
servidores municipais e sendo assim mais um motivo para
comemorarmos.
Certamente estamos encerrando mais um ano de boas conquistas,
ficando aqui o nosso compromisso na busca da melhoria contínua
de gestão, de forma que seja sustentável a Previdência e a Saúde.
Aproveito para desejar a todos os servidores e familiares um Natal
de muita alegria e um Ano Novo de grandes realizações. Boas
Festas!
Boa leitura!
Osni Carlos Wulf
Presidente do Conselho Administrativo

FALE CONOSCO

O SEPREV iniciou, em agosto, o projeto Praticando Saúde, que
consiste na prática de atividade física realizada coletivamente
pelos seus colaboradores dentro da autarquia. A ação tem o apoio
da Secretaria Municipal de Esportes, que disponibiliza um
profissional para orientar e conduzir o grupo durante a prática dos
exercícios físicos.
O objetivo do projeto é promover o bem-estar e a melhoria das
condições de saúde dos colaboradores da autarquia, estimulando
hábitos e estilo de vida mais saudáveis. As atividades físicas são
realizadas duas vezes por semana, com aulas de 30 minutos, e
incluem exercícios de alongamento e resistência muscular
localizada.

Funcionário Padrão 2012
O SEPREV elegeu como seu Funcionário
Padrão de 2012 a servidora Ana Luisa
Campolim Monteiro, 40 anos. Casada e mãe
de dois filhos, a servidora homenageada
ingressou no SEPREV há 14 anos, no cargo
efetivo de agente de benefícios – função que
exerce atualmente no departamento de
Benefícios Previdenciários. À funcionária
agradecemos o comprometimento com esta Autarquia. Parabéns!
Equipe do SEPREV

Em caso de dúvida, sugestão, denúncia, reclamação ou elogio
entre em contato com o SEPREV pelos canais de comunicação:
E-mail contato@seprev.sp.gov.br
Site www.seprev.sp.gov.br clicando no link Portal do Segurado
Pessoalmente na sede do SEPREV
IMPORTANTE: Mantenha seu cadastro atualizado e, para isso,
utilize também uma dessas opções.

MISSÃO

VALORES

Promover o bem-estar dos
nossos segurados através da
gestão dos recursos e
serviços prestados.

Ética
Autossustentabilidade
Pró-atividade
Transparência

COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL 2012
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Conselho Administrativo

Conselho Fiscal

Cleuton de Oliveira Sanches
Luiz Falceti
Waldemar Batista Junior
Clotilde Martins Carmona
Osni Carlos Wulf
José Donizete Angarten
Carlos Roberto Machado

Romeu Sérgio Colan
Jaciara Lages Dutra Lima
Vani Rosa Moreira Rieder
Elson Vagno Oliveira Melo
Ivana Perini Zoppi
José Ovídio Biguetti

DIVERSOS

As eleições para escolha dos novos membros dos Conselhos
Administrativo e Fiscal do SEPREV aconteceram no dia 21 de
novembro e elegeram para o Conselho Administrativo: Jaciara Lages
Dutra, Bernardete Stifter Werneck de Almeida, Luiz Falceti, Deusdet
Rodrigues da Costa e Josias Luis Xavier. Para o Conselho Fiscal os
eleitos foram Bernadete Aparecida Batista, Ana Regina Bernardini
Braz e Jacimara Martins Siqueira de Miranda.

Conselho
Administrativo

Novos Conselheiros são eleitos

ELEIÇÃO

Conselho
Fiscal

Os servidores efetivos, comissionados e aposentados compareceram
espontaneamente às urnas nas 17 seções eleitorais fixas e 13
volantes, distribuídas nas repartições públicas do Município. Para os
trabalhos nas seções eleitorais houve o apoio e a colaboração de 70
mesários (servidores públicos municipais) que receberam, durante o
expediente de votação, mais de três mil eleitores (55% do total de
eleitores), que fizeram sua escolha dos candidatos que irão
representá-los no SEPREV.
POSSE
A apuração ocorreu no mesmo dia, na sede da Autarquia, logo após o
Conselheiros eleitos, que tomam posse em janeiro de 2013 e cumprem
término da votação, e pode ser acompanhada pelos candidatos.
mandato até 2015:
ŸConselho Administrativo: Jaciara Lages Dutra e Bernadete Stifter
INOVAÇÃO
Werneck de Ameida
Nestas Eleições o processo de votação e apuração foi realizado de ŸConselho Fiscal: Bernadete Aparecida Batista
forma eletrônica - através do uso de um sistema informatizado – Conselheiros eleitos, que tomam posse em janeiro de 2014 e cumprem
objetivando acompanhar a informatização dos processos eleitorais mandato até 2016:
no País, e que trouxe vantagens como o fim das cédulas manuais e ŸConselho Administrativo: Luiz Falceti, Deusdet Rodrigues da Costa e
manipulação de papel, impedindo assim, qualquer tipo de fraude.
Josias Luis Xavier
A Comissão Eleitoral, que acompanhou todo o processo, após ŸConselho Fiscal: Ana Regina Bernardini Braz e Jacimara Martins
percorrer algumas das principais seções eleitorais, no dia da eleição, Siqueira de Miranda
constatou que o processo de votação decorreu tranquilamente, Vale lembrar que o exercício do cargo de conselheiro não é
sendo constatada também a boa aceitação da municipalidade.
remunerado e é considerado de relevante interesse público.
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SAÚDE
LEMBRETES

Conheça mais um benefício da Medicina Preventiva

Autorização para realização de Cirurgias e exames
Conforme noticiado na edição de agosto do informativo do
SEPREV, todas as solicitações de cirurgia e exames de alta
complexidade devem, obrigatoriamente, ser autorizadas pelo
serviço de auditoria médica do SEPREV, porém não há mais a
exigência da presença do paciente, salvo os casos em que o
médico auditor necessite de informações complementares.
Basta trazer a solicitação médica com a devida justificativa. Nos
casos de solicitação de cirurgia, é preciso juntar o pedido
médico e exame comprobatório.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Hospital Madre Theodora de Campinas não integra mais a
rede credenciada do SEPREV. Estamos em fase de
credenciamento com outro hospital na cidade de Campinas.

Você Sabia?
Que o segurado do SEPREV tem direito, pelo que consta no
Edital de credenciamento médico nº 03/06, ao retorno de 30
dias, a contar da data da consulta?
Quando, por qualquer motivo razoável, o retorno não puder
ser marcado dentro deste prazo, ele será agendado pelo
médico para data posterior a esse prazo.
O retorno do paciente não será remunerado, exceto quando o
paciente solicitar o retorno e comparecer ao consultório
médico com nova patologia, diferente da patologia verificada
na consulta anterior.

LEMBRE-SE
Consulta em pronto-socorro é só para
casos de emergência e urgência. É
comum, ao primeiro sinal de que algo
não vai bem com a nossa saúde,
procurarmos o pronto-socorro, mas
será mesmo que isso resolve?

O SEPREV, em parceria com a
empresa MedAlliance, que é
especializada em gestão de crônicos, classificou cerca de 300
segurados portadores de doenças crônicas, que estão sendo
beneficiados através do Programa Viva Bem SEPREV e com isso
estão sendo monitorados através de teleatendimento e visitas
domiciliares, por uma equipe multidisciplinar. O programa tem
como principal objetivo prevenir complicações da doença.
O SEPREViva, que integra o
programa de Medicina
Preventiva, tem por objetivo
estimular mudanças de
hábitos, identificar sinais e
sintomas de patologias crônicas, desenvolver o autocuidado e
melhorar a qualidade em saúde.
Venha fazer parte deste grupo. Os encontros acontecem todas as
quartas-feiras, às 15h, na sede do SEPREV. Dedique um tempo do
seu dia para conhecer e participar deste grupo, que conta com
uma equipe multidisciplinar, que lhe permitirá sanar dúvidas e
obter mais informações sobre saúde e bem-estar, já que seu
principal objetivo é melhorar a qualidade de vida dos segurados e
para isso se vale de palestras educativas com temas variados. “Este
é um momento para troca de informações, aprendizado e
confraternização”, lembra Fabiana C. Faria, enfermeira responsável
pela Medicina Preventiva.

Venha caminhar com o SEPREV
Nosso grupo de caminhada se reúne todas as quintas-feiras,
sempre a partir das 8h da manhã. A proposta da caminhada do
SEPREV é estimular a prática do exercício físico, elevar a
autoestima e o bem-estar físico e mental. A atividade é
supervisionada por uma enfermeira e um fisioterapeuta. Os
participantes fazem alongamento e verificação dos sinais vitais,
antes e ao término da caminhada. Mais informações pelo telefone
(19) 3825 4600.

Pronto-socorro: Não dá direito a retorno, sem contar que você
pode contrair novas doenças, ficando exposto em um
ambiente com grande fluxo de pessoas e se precisar retornar,
você será atendido por outro médico.
Consultório: Você é atendido com hora marcada, o foco do
médico é você, e ainda você tem direito a um retorno, se houver
necessidade.

Saiba quando o caso é de urgência/emergência
→Urgência: São situações resultantes de acidentes pessoais ou
complicações na gestação;

→Emergência: São situações que impliquem risco imediato de
vida ou lesões irreparáveis, caracterizadas por declaração do
médico.
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IMPORTANTE
Regulamento da Assistência à Saúde sofre alteração
No mês de agosto foram realizadas algumas alterações no
regulamento da Assistência à Saúde. Para saber mais acesse o site
do SEPREV, no endereço www.seprev.sp.gov.br. É fundamental
que você, segurado, saiba o que o seu plano de saúde oferece.

SAÚDE

Fisioterapia é indicada
para tratamento
de incontinência
A incontinência fecal e urinária não
acomete apenas a terceira idade. Essa
afirmação é da fisioterapeuta,
especialista em fisioterapia pélvica, Ana
Luiza Reis, que afirma que pessoas mais
jovens podem sim apresentar este
problema, em maior ou menor grau.
Ainda de acordo com a fisioterapeuta,
partos mal conduzidos em mulheres e
diabetes descontrolada em homens
podem ser considerados causas prováveis da incontinência
urinária. As alterações hormonais decorrente da idade, que
muitas vezes resultam em aumento de peso e acúmulo de
gordura visceral, podem prejudicar o assoalho pélvico, o que
também contribuiria para o desenvolvimento da incontinência.
Ao detectar o problema, Reis sugere o tratamento com
fisioterapia, que vem sendo recomendado pelas sociedades
internacionais de medicina, por ser um tratamento invasivo. “Em
geral a fisioterapia, em pessoas adultas, é realizada com
eletrodos genitais que favorecem o fechamento do esfíncter, que
é a musculatura circular que fica na saída da uretra e também da
região anal”, relata.
Durante a aplicação, o paciente não sente dor, apenas um
formigamento que ajuda na estimulação da área. Os resultados
começam a aparecer após 12 aplicações, que são semanais, ou
seja, três meses de tratamento, porém, segundo Reis,
dependendo do grau de gravidade do caso, este tratamento
pode se estender por um ano. “Tudo vai depender de quando o
paciente iniciará o tratamento. O problema pode ocorrer em
diferentes graus, por isso, se a pessoa detecta, por exemplo, uma
pequena marca na roupa íntima, de urina ou fezes, ou até mesmo
ocorra um escape, com uma risada, está na hora de buscar ajuda”,
salienta.
Com o tratamento, os casos de sucesso já somam um percentual
que vai de 85% a 90%, variando de acordo com a gravidade do
problema. A fisioterapia também é indicada para crianças com
problemas de incontinência urinária. Nestes casos, já existe a
possibilidade de se fazer um tratamento menos invasivo, com
eletrodo de superfície. “A idade limite aceitável para que ocorram
perdas eventuais é seis anos, depois disso é preciso tratar o
problema e não esperar até que a criança se torne um adulto”,
complementa Reis.
Para prevenir o aparecimento da incontinência, a sugestão da
fisioterapeuta é bem simples: manter hábitos alimentares
saudáveis, praticar atividade física, e cuidar da manutenção do
peso, ou seja, manter uma vida saudável pode prevenir a doença.

Campanha de prevenção de
câncer de Mama encerra com palestra
O SEPREV realizou durante a campanha Outubro Rosa,
uma palestra no Centro de Convenções Aydil
Bonachella, que teve como tema Câncer de Mama,
ministrada pelo ginecologista e mastologista
Gabriel de Carvalho Alvarenga, e que abordou
fatores de risco, prevenção e autoexame
das mamas.
A ação, promovida pelo departamento
de Medicina Preventiva visava alertar
sobre a importância da prevenção do
câncer de mama, uma doença tão
comum e ao mesmo tempo tão letal.
As seguradas que compareceram ao
evento, com idade igual ou superior a 40
anos, puderam realizar naquela ocasião, o
exame de mamografia gratuitamente,
com agendamento prévio em clínica
credenciada pelo SEPREV.

PARCERIA
O SEPREV, em conjunto com a ANAD (Associação Nacional dos
Amigos Diabéticos) apoiou a Campanha de Diabetes, realizada na
Praça Prudente de Moraes no mês de novembro. A equipe
multidisciplinar envolvida na campanha verificou pressão arterial,
realizou teste de glicemia, de medida de circunferência
abdominal e avaliação de pé diabético. Cerca de mil pessoas
foram atendidas durante o evento.

SUCESSO
A palestra sobre Obesidade, realizada na sede do SEPREV, no dia 28 de
novembro, recebeu em torno de 40 pessoas. O encontro integrou a
Campanha de Obesidade promovida pela autarquia. Além das
palestrantes convidadas, a nutricionista Carolina Vecchi e a psicóloga
Lane Maria Raia, a orientadora
nutricional do Vigilantes do
Peso, Renata Simões Tavares,
também conversou com o
público, dando dicas sobre a
importância de se manter uma
alimentação saudável.
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PREVIDÊNCIA

PERGUNTAS E RESPOSTAS
Tenho 53 anos e estou recebendo o abono de permanência por ter
completado o tempo de contribuição e mais o 'pedágio' de 20%.
Solicito informação referente à porcentagem de desconto que seria
aplicada, caso resolvesse antecipar o meu pedido de aposentadoria,
uma vez que ainda não completei a idade prevista para
aposentadoria integral.
Em caso de aposentadoria pelo artigo 2º da Emenda Constitucional nº
41/03, os proventos são reduzidos em 5% para cada ano antecipado,
em relação aos limites de idade do artigo 40 da Constituição Federal
que, para homem é de 60 anos e para mulheres é de 55 anos. Portanto,
neste caso, para um homem com 53 anos de idade haveria uma
redução de 35%.
Se eu solicitar o abono de permanência não vou mais contribuir à
previdência? Isso não vai influenciar no cálculo do meu tempo de
contribuição para efeito de aposentadoria?
O abono de permanência é um benefício concedido ao servidor que
cumpre os requisitos para aposentadoria, mas opta por permanecer
em atividade. Com o abono de permanência o servidor não deixa de
contribuir ao SEPREV. A contribuição continua existindo, mas o
servidor passa a receber de seu ente (Prefeitura, Fundação ou
Autarquia) o mesmo valor, a título de abono. Então não há interferência
no cálculo do tempo de contribuição, caso o servidor tenha a
possibilidade de cumprir outros requisitos de tempo e idade para se
enquadrar em regras de aposentadoria que lhe sejam mais vantajosas.
Existe a possibilidade de aposentaria com proventos integrais,
somando-se a idade e tempo de contribuição/serviço? O que mais é
necessário?
O artigo 3º da EC nº 47/05 prevê para os servidores que ingressaram no
serviço público até 15/12/1998, a possibilidade de aposentadoria,
quando soma do tempo de contribuição e de idade for igual a 85 para
mulheres e 95 para homens. Mas, para isso é também necessário que o
servidor tenha cumprido 25 anos de serviço público, 15 anos de
carreira e cinco anos no cargo.
Neste caso, os proventos da aposentadoria serão calculados pela
última remuneração (considerando-se as parcelas incorporadas) e com
direito à paridade ativo-inativo. Esta regra de transição, porém, não
garante o direito ao abono de permanência.
Sou contribuinte desta instituição, fui contratado há dois anos pelo
regime comissionado e tenho 66 anos de idade, gostaria de
informações sobre quando e como poderei ter benefícios de
aposentadoria.
O SEPREV, como Regime Próprio de Previdência Social, só pode
conceder benefícios previdenciários aos servidores efetivos
(concursados). Servidores ocupantes de cargo exclusivamente em
comissão são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (INSS).
A contribuição dos servidores comissionados ao SEPREV se faz
exclusivamente para efeito de assistência à saúde.
Sou aposentada desde abril de 2007 e não tenho direito à paridade
ativo-inativo. Quais foram os reajustes aplicados ao meu benefício
até hoje?
Se você se aposentou sem direito à paridade ativo-inativo, o seu
benefício teve a aplicação dos reajustes anuais (mesmo índice aplicado
pelo INSS às aposentadorias acima do salário mínimo), conforme
mostra tabela abaixo:
ANO
2008
2009
2010
2011
2012
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ÍNDICE DE REAJUSTE
5,00%
5,92%
7,72%
5,48%
6,08%

Tipos de
Aposentadoria

Qtde

Compulsória
Invalidez
Tempo de Contribuição
Idade
TOTAL

36
109
127
175
447

Percentual

Homens

em relação
ao total

Mulheres

Qtde
%
Qtde
%
27
6,04%
9
2,01%
44
9,84%
65
14,54%
47
10,51%
80
17,90%
56
12,53%
119 26,62%
174 38,93% 273 61,07%

8,05%
24,38%
28,41%
39,15%
100,00%

45,00%
39,15%

40,00%
35,00%
28,41%

30,00%

APOSENTADORIAS
EM PAGAMENTO
CUSTEADAS PELO
SEPREV

24,38%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

8,05%

5,00%
0,00%
Compulsória

Invalidez

TOTAL

Entes

Qtde

Prefeitura Municipal
Câmara
FIEC
SAAE
TOTAL

78
2
7
14
101

Percentual
em relação
ao total

77,23%
1,98%
6,93%
13,86%
100,00%

HOMENS

Tempo de
Contribuição

Idade

MULHERES

Homens

Mulheres

Qtde
%
Qtde
%
35
34,65%
43
42,57%
0
0,00%
2
1,98%
4
3
3,96%
2,97%
2
12
11,88%
1,98%
51 50,50%
50 49,50%

90,00%
80,00%

APOSENTADORIAS
EM PAGAMENTO
CUSTEADAS PELOS
ENTES

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

ENTE
HOMENS
MULHERES

20,00%
10,00%
0,00%
Prefeitura Câmara
Municipal

Aposentados

Qtde

20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 a 79 anos
80 a 89 anos
90 a 99 anos
TOTAL

1
2
14
97
260
154
19
1
548

Percentual
em relação
ao total

0,18%
0,36%
2,55%
17,70%
47,45%
28,10%
3,47%
0,18%
100,00%

*SEPREV e ENTES, inclusive aposentados por invalidez

APOSENTADORIAS
EM PAGAMENTO
POR FAIXA
ETÁRIA

FIEC

Homens

SAAE

Mulheres

Qtde
%
Qtde
%
1
0,18%
0
0,00%
0
0,00%
2
0,36%
4
0,73%
10
1,82%
22
4,01%
75
13,69%
94
17,15%
166 30,29%
87
15,88%
67
12,23%
16
2,92%
3
0,55%
0
0,00%
1
0,18%
224 40,88% 324 59,12%

PREVIDÊNCIA
Segurados que deverão realizar o recadastramento de dependentes no 1º quadrimestre de 2013
J a ne i r o

Fe v e r e i r o

Março

A br i l

ALESSANDRA TEIXEIRA PINTO

ABEL GOMES DOS SANTOS

ANA CLAUDIA LEMOS

ADENILSON SANTOS NOVAES

ANTONIO DOS ANJOS DE NOVAES

ADRIANA BUSSOLA GIMENES

ANA LUCIA DE MORAES

ANDREA RAIMUNDO DA SILVA DOS SANTOS

ANTONIO NICOLAU DE SOUZA

ADRIANA ROSA CHRISOSTIMO

ANTONIO MARCOS LIANO DA ROCHA

ANTONIO DE SOUZA SANTOS

CARLA REGINA SOARES GRUBL

ALEX SANDRO WERHMULLER

APARECIDA DE FATIMA CORTEZ

APARECIDA ELEODORO

CLEBER DOS REIS RODRIGUES

ANA LUCIA BARBOSA LOPES MARTINS

AURELINA DE ALMEIDA SILVA

APARECIDO ADEMIR DOS SANTOS RODRIGUES

DEBORA PATRICIA MOLINARI

ANA MARIA PICOLOMINI

BRAS FRANCISCO DA SILVA

CARLOS ALBERTO LIMA

DEBORA PICLUM VERSOSA

ANDREA DO CARMO ROMAO

CARLOS ALBERTO DALAGO

CARLOS RONALDO AFONSO

EDIVALDO GILBERTO PEREIRA

ANTONIO LUIZ DUARTE CANDIDO

CLARICE APARECIDA TRASFERETI

CRISTIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA

ELIENE SUSAMAR DE ALVARENGA

APARECIDA IVANILDE CALDEIRA

CRISTIANO FABRICIO BRAGUTTI

DANIEL SADOCCO

GERSON DA SILVA

APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS

DALVA MARIA RITTER

DEMERVALDO JOSE DE ALMEIDA

GILMAR SEIBERT DOS SANTOS

CARLOS GUSTAVO NOBREGA DE JESUS

DEUZEVAN PAES REBOUCAS

DEUZENI CEPPOLINI

HELENI REGINA MALVEZZI

CICERO BATISTA DOS SANTOS

EDSON ROBERTO VOLPIANI

ELIANA SOLANGE BERTHOLDO

IRMA SANCHES DOS SANTOS

CRISTIANE DE JESUS CAMPOS DA SILVEIRA

ELIANDRO FIGUEIRA

FRANCISCO MENDES

IZABEL FERREIRA ALVES

CRISTINA DE LAZARI

FLAVIA ESTER AVANCI

GERSON TARICIO

JAQUELINE DA SILVA ROCHA

DANIELA CRISTINA DE FIGUEIREDO CRUZ

GILMARA RODRIGUES

GILVAN CAVALCANTE

JOAO MILTON DA SILVA

DAVID RAMOS

GLEIDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

HELIO BIGATTI

LEANDRO AMERICO

DELSON ALVES DOS SANTOS

HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR

JANE MARCIA BONET

LUIS CESAR SILVEIRA MORAES

EDINALDO BRASIL DA SILVA

ISABELA DE LIMA FREITAS

JESSICA COSTA DE ALMEIDA

MARCELO LEME DO PRADO

EDNALDO SILVESTRE DA SILVA

JOAO MILTON DA SILVA

JOSE EDUARDO RODRIGUES

MARCIA REGINA FIRMINO DOS SANTOS

ELIANE CRISTINA TORRES

JOEL LINO DOS SANTOS

JOSE JOAO DE MELO

MARCIO RENATO THOMAZ

ELIZANGELA CRISTINA RAMOS

JOSE APARECIDO ALVES

LAURO FERREIRA

MARIA DE FATIMA CORREIA BAPTISTA

ELKE CELENE PINTO

KELLI CRISTINA BENTO

LUCIANA PEREIRA MARIANO

MARIA INES DIAS COSTA

FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA ALVES

LUCIANE MARIA FERRAZ

LUCIANO HIGINO DO NASCIMENTO

MARILENE WULF

FLADENISIO PEREIRA LOPES

LUIS CARLOS ZANETTI

LUCIRENE FERREIRA MENDES

NEIDE MOISES

FLAVIA ESTER AVANCI

MARCELINO ELIZIO SEVERINO

MARCO ANTONIO DE ALEXANDRO

ODENIR ALVES DE FRANCA

GESLAINE CRISTINA DOS SANTOS

MARCIA REGINA FIRMINO DOS SANTOS

MARCOS ROBERTO LIPPHAUS ALVES

OSMAR ALBAROZ

IARA GISELDA DE OLIVEIRA

MARCOS HIPOLITO DOS SANTOS

MARCOS UMBERTO DA SILVA

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PIRES

INEZ APARECIDA DOS SANTOS

MARCOS ROBERTO MONARO

MARIA MERCEDES DOMINGUES DO AMARAL

REGINA MARIA DE AGUIAR

JOAO AIRES FIGUEIREDO

MARIA JOSE DE ALMEIDA

MARIO MARTINS JUNIOR

RODOLFO CESAR REZENDE

JOAO LUIS BARQUETA PENA

MARISA CRESPO

MARLENE RAMOS DA SILVA

RODRIGO TETSUO HIRAI

JOSAFA MENEZES DE LIMA

NILZA CHAVIER

MONICA LITRAN

ROSANA BRIGATTO

JOSE ANTONIO DA SILVA

PATRICIA VENANCIO ALVES DE SOUZA

NEILDA GOMES POLIDORIO

ROSEMEIRE CARDOSO DOS SANTOS

JULIANA APARECIDA ALAGA C RENGER

PATRICK MORAES DE AQUINO

NEUSA CHAVIER MEDEIROS

SANDRA TEIXEIRA

JULIO CESAR NARDI AGUIAR

ROBERTO RODRIGUES LIMA

NILTON JOSE POLIDORO

SIMONE GOMES

JUNIOR PEREIRA GOMES

RUTENEIA LEAO

ODENIR ALVES DE FRANCA

SIMONE GORETE MOURAO CELESTE

LEA SOUZA NAKAO

SEBASTIAO PAULINO CORREA

REINALDO PIRES DE MORAIS

SOLANGE BONITO

LUIZ GUSTAVO ROSA

SIRMONE BARBOSA DE OLIVEIRA

RENILDA LOURENCO DA PAIXAO

TEREZINHA VICENCIA DA SILVA

MAGALI CALUNGA

TANIA CASTANHO FERREIRA

RONALDO ROGERIO GENEROSO

VANESSA DIAS ALVES ALMEIDA

MARCELO LEME DO PRADO

THOMAZ EDSON DOS SANTOS DIOLINDO

SERGIO CATELANI

MARCELO MILERIS

ULISSES PECCHIO DE OLIVEIRA

TALITA NAYRANA DA SILVA E TOLEDO

MARCIA APARECIDA FAVARO

VAGNER ROBERTO MURGIA

ZENIR ADILSON WULK DE FREITAS

MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

VILMA ROSA DA SILVA

MARCOS ANTONIO ROCHA ZANETTI

WAINER QUITZAU

MARCOS ROBERTO CRUZ
MARIA CANDELARIA LYRA
MARIA MARGARIDA DE SOUSA
MAURO SIMOES DOMINGUES
MICHELE CRISTINA TOMASETO
PEDRO SERGIO PAPINI
PERCILIA GOMES
ROBSON RENE DE CASTRO
ROSANA FERNANDES DAVANCO
SANDRA DE FATIMA BORGES FERNANDES
SILENE DE KATIA PERASSA
VIVALDO FRANCISCO OLIVEIRA

Calendário de Pagamento de
Benefícios, Aposentadorias
e Pensões - 2013
MARÇO

JANEIRO

FEVEREIRO

APOSENTADORIAS
Temos observado, nos últimos meses, um aumento dos casos de
segurados que solicitam aposentadoria e, ao serem informados
da data da concessão de seu benefício, desistem de se aposentar.
Esclarecemos que, ao suspender a concessão do benefício, o
processo administrativo é arquivado e, em caso de reabertura
haverá a necessidade de aguardar um novo trâmite para a devida
atualização dos dados, reunião de novos documentos pelo ente e
emissão de novo parecer jurídico.
Portanto, orientamos que se evite ingressar com o requerimento
de aposentadoria se você não tiver certeza de que quer se
aposentar, para que o SEPREV possa dar prioridade aos processos
dos segurados que realmente querem ou necessitam ter a sua
aposentadoria concedida.

Dia 07

Dia 07

Segunda Feira

Quinta Feira

MAIO

JUNHO

ABRIL

Dia 07

Dia 05

Dia 07

Dia 07

Quinta Feira

Sexta Feira

Terça Feira

Sexta Feira

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

Dia 05

Dia 07

Dia 06

Dia 07

Sexta Feira

Quarta Feira

Sexta Feira

Segunda Feira

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Dia 07
Quinta Feira

Dia 06
Sexta Feira

13º

1ª Parcela

13º

2ª Parcela

05/julho

06/dezembro

Sexta Feira

Sexta Feira
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FINANCEIRO

JANEIRO

OUTUBRO = 10 meses de CRESCIMENTO

O ano de 2012 ainda não terminou, mas já pode ser considerado como o ano que trouxe o melhor
resultado para as aplicações do SEPREV.
Começamos com um patrimônio total (Fundo Previdenciário + Fundo de Assistência à Saúde) de
R$ 401.588.512,54 e no dia 31 de outubro já havíamos alcançado R$ 504.172.528,18.
Em 10 meses os recursos do SEPREV cresceram R$ 102.584.015,64 o que representa uma
evolução de 25,54%. Desse total, R$ 84.472.537,14 são receitas geradas pelas aplicações
financeiras.

FUNPREV
Fundo
Previdenciário

FAS
Fundo de Assistência
à Saúde

TOTAL

Saldo em 01.01.2012

397.370.405,98

4.218.106,56

401.588.512,54

Saldo em 31.10.2012

499.064.344,89

5.108.183,29

504.172.528,18

Crescimento R$

101.693.938,91

890.076,73

102.584.015,64

Crescimento %

25,59%

21,10%

25,54%

Hoje os recursos do SEPREV estão
aplicados em 25 Fundos de
Investimentos, nos segmentos de Renda
Fixa, Ações, Multimercado e Direitos
Creditórios, administrados por nove dos
maiores Bancos do País, além da carteira
própria constituída por Títulos Públicos
Federais, conforme tabela ao lado:

Instituição Financeira

Valor Aplicado (31.10.2012)

Caixa Econômica Federal
Banco Bradesco
Banco Itaú
Banco HSBC
Banco Santander
Banco do Brasil
Banco Safra
Banco BTG Pactual
Banco Panamericano*
Títulos Públicos Federais

111.810.546,98
108.732.985,43
71.198.425,15
56.828.530,77
40.887.721,04
22.457.468,78
15.829.513,55
12.551.414,04
6.633.866,97
56.990.690,95

*Aplicação em fundo sob administração e gestão da Caixa Econômica Federal

EXPEDIENTE
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Municipais de Indaiatuba
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