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Editorial
Assistência à Saúde: Use com sabedoria
Sempre que for a uma consulta médica ou realizar algum
exame, lembre-se de levar seu cartão e o documento de
identificação pessoal, fundamentais para qualquer tipo de
atendimento. Importante também lembrar que, ao procurar
o médico escolha aquele cuja especialidade seja adequada à
sua enfermidade. Evite agendar consulta com outro
profissional pelo mesmo problema, pois isto atrasa seu
diagnóstico e aumenta o custo do seu contrato. Na dúvida
procure um clínico geral.
Ao agendar uma consulta, faça o possível para chegar ao
consultório no dia e hora marcados. Se, por algum motivo,
você não puder comparecer, avise com antecedência.
Lembre-se: sua ausência sem prévio aviso tira a possibilidade
de outro paciente ser atendido neste horário. Imagine se isso
acontecesse com você?
Outro ponto fundamental é procurar o Pronto Socorro ou
Pronto Atendimento somente quando realmente houver
necessidade. A consulta, nesta situação, não dá direito ao
retorno, diferente do atendimento no consultório, que
permite o retorno em até 30 dias para apresentação de
exames, desde que seja pela mesma razão da primeira
consulta.

Para um melhor acompanhamento de seu tratamento, guarde os
resultados dos exames realizados, que podem abreviar um
segundo atendimento, evitando a repetição dos mesmos. Preste
muita atenção ao assinar as guias de serviço médico, laboratorial
ou hospitalar, pois ao assiná-las você estará afirmando que o
serviço foi realizado. Assim, verifique sempre se o que consta na
guia corresponde ao que foi realizado e não assine nenhuma
guia em branco.
Sabe-se que alguns procedimentos são autorizados por sessão,
como, por exemplo, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia,
nutrição, quimioterapia, acupuntura, entre outros. Assine e date
somente a sessão que estiver sendo realizada naquela data.
Verifique se o pedido de exame está corretamente preenchido
com nome do beneficiário, código do cartão, justificativa
médica, carimbo e assinatura do médico. Quando houver
dúvidas quanto ao atendimento, dirija-se à sede do SEPREV para
munir-se de informações.
Você tem direito a questionar e sugerir melhorias, sempre que
julgar necessário, para isso entre em contato pelos canais de
comunicação do SEPREV, informações na página 2 deste
informativo.
Usar a assistência à Saúde de forma consciente é
responsabilidade de todos nós.
Conselho Administrativo - 2016

Fale Conosco

Informativo Digital
Se você desejar receber esse informativo somente por e-mail,
cadastre-se em nosso site www.seprev.sp.gov.br, no link
Boletim Informativo. Com esse cadastro o SEPREV deixará de
enviar a versão impressa para sua residência.

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

MISSÃO

VALORES

Promover o bem-estar dos

Ética

nossos segurados através da

Autossustentabilidade

gestão dos recursos e

Pró-atividade

serviços prestados.

Transparência

Composição dos Conselhos Administrativo e Fiscal 2016
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Conselho Administrativo

Conselho Fiscal

Deusdet Rodrigues da Costa
Josias Luis Xavier
Luiz Falceti
José Ovídio Biguetti
Jacimara Martins Siqueira de Miranda
Rogério Giora Pereira
Osni Carlos Wulf (ausente na foto)

Ana Regina Bernardini Braz
Isabel Cristina Machado
Deusdedit Beloto
Marcelino Elizio Severino
Vani Rosa Moreira Rieder
Waldemar Batista Junior

DIVERSOS

CAMPANHA
do

2016

ATUALIZE O SEU

CADASTRO
Como nos anos anteriores, o SEPREV contribuiu com a
Campanha do Agasalho para arrecadação de roupas de
inverno. A ação, que foi realizada no mês de junho, contou com
a doação dos funcionários da autarquia e conseguiu arrecadar
233 itens, entre agasalhos, cobertores, calçados, roupas e
outras peças de inverno. As doações foram entregues ao
Funssol (Fundo Social de Solidariedade) de Indaiatuba.

Lembre-se de comunicar o SEPREV em caso de mudança
de endereço, telefone, estado civil, nascimento ou
falecimento de dependente. Para atualizar o seu cadastro
utilize o Portal do Segurado no site www.seprev.sp.gov.br.
Se ainda não tiver a senha para acessá-lo, preencha o
formulário que está disponível no
portal e a receba por e-mail, ou
solicite sua senha no setor de
atendimento da autarquia.

Como se manter seguro usando a Internet
De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, veiculada pelo
site da Folha de S. Paulo, em abril deste ano, atualmente o número de
smartphones no Brasil chega a 168 milhões de aparelhos, sendo que
95,4 milhões de brasileiros acessam a Internet. Este mundo
conectado em que vivemos e que nos apresenta diversas vantagens
e serviços, também pode nos causar sérios problemas, que muitas
vezes são ignorados pela grande maioria dos usuários.
Vírus, links maliciosos, e-mails fraudulentos e perfis falsos em redes
sociais são exemplos de ameaças e até delitos que podem ser
cometidos via Internet. Porém, essas ameaças sempre dependem de
nós, usuários da rede, para alcançarem sucesso.
Ao clicar num link recebido por e-mail ou por redes sociais e executar
o arquivo que esse link sugere que seja baixado, sem verificar a real
procedência dessas informações, pode-se estar dando acesso ao seu
dispositivo a um desconhecido, que poderá lhe causar muitas dores
de cabeça.
Portanto, mudar a postura na utilização da Internet, tendo cautela, e
controlar-se para não abrir conteúdo desconhecido, são duas das
formas de se prevenir e ter mais segurança ao acessar a rede.
O departamento de Informática (Depin) da Prefeitura envia

Conhece nossa
fan page?

semanalmente e-mails com alertas e informações sobre os
diversos tipos de fraudes aos seus funcionários. Ler esses e-mails
e aplicar suas dicas são ações que devem fazer parte da sua rotina
de trabalho para utilizar todos os serviços de forma segura e
tranquila.
João Luis B. Penha
Departamento de Informática da Prefeitura de Indaiatuba

Acesse e confira as novidadesdo SEPREV pelo Facebook

www.facebook.com/seprev.indaiatuba
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SAÚDE

BLITZ DA
SAÚDE
Chá da Tarde marca
comemorações pelo
Dia do Idoso
Envelhecimento Saudável
é tema de workshop que
acontece em setembro

Após o sucesso conquistado na edição 2015, o setor de
Medicina Preventiva realiza, no dia 22 de setembro, uma
nova edição do workshop com foco na qualidade de vida
Eu cuido hoje do meu amanhã. O evento será promovido
no auditório do Paço Municipal visando incentivar uma
vida mais saudável e com longevidade, além de
conscientizar os participantes sobre a importância de
cuidar hoje do amanhã.
No ano passado mais de 200 pessoas participaram do
encontro, promovido no Centro de Convenções, com
palestras sobre envelhecimento saudável, oficinas de
nutrição, Quick Massage, avaliação física e avaliação
nutricional.

O Dia do Idoso é celebrado em 5 de outubro e, para lembrar
a data, o SEPREV promoverá em sua sede, um Chá da Tarde
com palestras e atividades culturais, tudo para homenagear
o grupo da 'melhor idade', e transmitir a mensagem de que
'enquanto há vida, há possibilidades', conforme afirma a
psicóloga Lane Raia, diretora da Clínica Raia e membro da
equipe multidisciplinar do SEPREV.
Em outubro e novembro a Medicina Preventiva estará
engajada na Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul
apoiando a prevenção do Câncer de mama e próstata e,
incentivando a saúde e qualidade de vida para o homem e a
mulher. Levante conosco essa bandeira Ame - se, Cuide - se
e Previna - se.
Confira nossos News, acompanhe a nossa Fan Page e fique
por dentro dessas e outras ações que preparamos
especialmente para você.

Neste ano a programação está ainda mais rica. Com início
a partir das 14h30 o evento começa com a Blitz da Saúde,
momento em que serão realizadas diversas atividades
para os segurados SEPREV e seus dependentes, tais como:
testes de glicemia capilar, colesterol, aferição de pressão
arterial, teste da pisada, avaliação nutricional, Quick
Massage, avaliação postural, avaliação física e avaliação
respiratória. Estas atividades contam com apoio de
Faculdade Max Planck, Vita Migliore, Laboratório Edna
Jaguaribe, Clínica Genaro e MedAlliance.
A Blitz da Saúde se encerrará às 17h, pois às 18h terá início
uma atividade cultural com a cantora Kika Baldasserine,
seguida da palestra Como chegar bem aos 115 anos, com o
médico Alberto Silva, promovida pela Medicina
Preventiva e pelo PREAP. Para encerrar coffee break e
sorteio de brindes.

Dia da Adesão
A Medicina Preventiva promoveu, no dia 11 de julho, o Dia
da Adesão pela Vida, evento voltado ao atendimento
individual de todos os segurados dos grupos Peso Sob
Medida e Diabetes e Hipertensão, com o objetivo de
incentivar a adesão ao tratamento, avaliar resultados,
traçar metas e planejar o próximo semestre. Além disso,
ainda realizou a triagem para acolhimento dos novos
candidatos a integrar os grupos e todos os participantes
realizaram um exame de Bioimpedância Corporal.
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Adesão ao tratamento significa seguir à risca as
orientações dadas pelos profissionais de saúde
que são responsáveis pelo seu atendimento.
No caso de doenças do coração e diabetes, o uso
da medicação é fundamental para o sucesso do
tratamento e, na maioria das vezes, o tratamento
é contínuo.
Atenção para os horários dos remédios e
duração do tratamento;
Não troque a medicação sem autorização do
seu médico;
Realize todos os exames quando solicitados.

Cuide bem da sua saúde,
cuide bem de você!
Fonte: Folder informativo da Astra Zaneca

SAÚDE

P R O G R A M A

RESPIRE

aliviado

Você sabia que o tabagismo está classificado pelo Código
Internacional das Doenças (CID 10) como um transtorno
mental e compor tamental? Por tanto, superar a
dependência química da nicotina é algo muito complexo,
considerando isto, o SEPREV disponibiliza aos seus
segurados o Programa Respire Aliviado com suporte e
acompanhamento multidisciplinar de médico, psicólogo,
enfermeiro, nutricionista e fisioterapeuta, com o objetivo
de proporcionar apoio e tratamento para os beneficiários
que necessitam ou manifestam desejo em parar de fumar.
Importante lembrar que no dia 29 de agosto é celebrado o
dia Nacional de Combate ao Fumo e pelo 4ª ano
consecutivo a Medicina Preventiva apoia essa causa. Além
dos encontros do Respire Aliviado, serão promovidas rodas
de conversa sobre o tema, nas secretarias e autarquias,
ações de conscientização, sensibilização para prevenção e
tratamento da dependência química da nicotina.

VOCÊ SABIA?
Que pode acessar o
guia médico em
seu celular?

GUIA
MÉDICO
SEPREV

Para sua maior praticidade e
conforto, baixe o aplicativo 'Guia
Médico' em seu celular, nele os
beneficiários do SEPREV podem
encontrar, por meio de uma interface
simples e intuitiva, médicos, clínicas,
laboratórios e demais estabelecimentos de
saúde conveniados.
Disponível para os sistemas IOS e Android, o aplicativo
conta com outros recursos, como divulgação de notícias,
dados de contato do SEPREV como telefone, e-mail, endereço
e alarme. Há ainda no programa a possibilidade de fotografar
prescrições médicas e, neste caso, o acesso é exclusivo ao
beneficiário, já que o SEPREV não possui acesso às imagens
registradas no aplicativo.
Para instalar o aplicativo basta acessar a loja do seu aparelho
celular (Play Store ou Apple Store) e procurar por SEPREV. Vale
lembrar que é necessário ter conexão com a internet no
smartphone ou tablet, para que o programa funcione. A
pesquisa da rede credenciada também está disponível no site
www.seprev.sp.gov.br.

DICAS
de Saúde

Utilize ervas para o preparo das refeições: Salsinha,
cebolinha, hortelã, gengibre, cebola, alho, alecrim, entre
outros e assim você poderá diminuir o consumo de sal;
Coma devagar e mastigue bem os alimentos; evite passar
mais do que três horas sem se alimentar.
Lembre - se de tomar muita água ao longo do dia. A
quantidade necessária dependerá do peso corporal, idade
e atividade física realizada, além do clima e da temperatura
do ambiente;
Limite o consumo de alimentos processados ou ultra
processados, prefira alimentos in natura ou minimamente
processados.
Conheça aplicativos para celulares que ajudam a colocar
sua saúde em dia, entre eles o aplicativo “adesão faz bem”,
disponível gratuitamente na Apple Store e na Play Store.
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PREVIDÊNCIA

Encontros do PREAP ocorrem mensalmente

PREAP
Programa Pré-Aposentadoria

O departamento de Benefícios Previdenciários do SEPREV
lançou, em novembro de 2015, o Programa PréAposentadoria (PREAP). Desde então, vem realizando
encontros com o intuito de munir de informações, sanar
dúvidas e explicar regras sobre o processo de aposentadoria
aos segurados em vias de realizá-la.
Em seu lançamento, o programa ofereceu duas palestras:
Conheça a sua Previdência e Aposentadoria, e Minha Nova
Jornada. Já em fevereiro, abrindo o cronograma de 2016,
cerca de 40 segurados participaram da palestra A Psicologia
do Corpo e as fases da vida – A busca pela experiência do
prazer, ministrada pela psicóloga clínica Rose Marie Postigo
Rauen.
Nos dois meses seguintes, as palestras foram realizadas pelo
consultor jurídico e advogado Douglas Figueiredo: em
março, os segurados que atuam na área da Educação
puderam entender mais sobre Aposentadoria na Educação, e
em abril, o tema do encontro foi Aposentadoria do Servidor.
O encontro de maio, dividido em duas etapas, abordou o
tema Educação Financeira e foi ministrado pela especialista
Patrícia Dourado Costa. Em junho o programa realizou a
palestra O tempo, a vida, os valores e a felicidade, ministrada
pelo filósofo e professor Emerson Carneiro.
O PREAP tem auxiliado diversos segurados que se
aposentarão no prazo de um ano, minimizando os impactos
da inatividade, reduzindo a ansiedade e também auxiliando
no projeto de vida futuro. O programa ainda realizará
encontros neste ano e os interessados em participar, que
preencham os requisitos para o PREAP, podem obter mais
informações pelo telefone (19) 3825 4604 ou por e-mail
contato@seprev.sp.gov.br.

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
O que é abono de permanência?
É um benefício garantido aos servidores que cumprem os
requisitos para se aposentar por tempo de contribuição,
mas optam por permanecer em atividade, ou seja, decidem
continuar trabalhando. Consiste na devolução, pelo ente
empregador do servidor (Prefeitura, SAAE, entre outros), da
sua contribuição previdenciária (equivalente a 11% da base
de contribuição).

Confira o calendário de palestras do PREAP e participe!
31 de agosto
22 de setembro
24 de novembro
Tema: Vida Longa
Tema: Envelhecimento
Tema: Boa Postura
com Dignidade
Saudável
como estilo de vida
Horário: 18h15 às 19h30
Horário: 18h às 20h
Horário: 18h às 20h
Local: SEPREV
Local: Prefeitura de Indaiatuba
Local: SEPREV

8 de dezembro
Tema: Oficina de Natal
e encerramento anual
Horário: 18h às 20h
Local: SEPREV

O abono de permanência só é possível nas seguintes situações:
REGRA

IDADE

TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO

TEMPO NO
SERVIÇO
PÚBLICO

TEMPO NO
CARGO

Artigo 40, §1º, III,
“a” da CF

60 H*
55 M

35 H*
30 M

10

5

35 H*
30 M

-

5

53 H*
Artigo 2º da EC
48 M
nº 41/03
+20% (pedágio)

*Professor tem contagem diferenciada de tempo de contribuição e idade.

Quem tem direito ao benefício?
Tem direito ao abono o servidor que tenha cumprido todos
os requisitos necessários para a aposentadoria por Tempo
de Contribuição, de acordo com os critérios da legislação em
vigor. Não basta, por exemplo, o servidor (homem)
completar 35 anos de contribuição se ele não tem a idade
mínima exigida para aposentadoria, ou o tempo de serviço
público necessário.

Como requerer?
O servidor deve protocolar junto ao SEPREV um pedido de
Contagem de Tempo de Contribuição. Confirmando-se que o
servidor completou os requisitos para aposentadoria por
tempo de contribuição, nas regras acima, será emitida uma
certidão para que o mesmo possa requerer o Abono de
Permanência junto ao seu ente.

Pagamento 13º salário – abono anual – aposentados e pensionistas
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O SEPREV, cumprindo o cronograma anual de pagamentos, incluiu na folha de pagamento do dia 7 de julho, a primeira
parcela do 13º salário dos servidores aposentados e pensionistas.

Setembro / 2016
Adriana Aparecida Salmem
Alessandra da Silva I
Alex Marcio Pereira
Andreia Carneiro da Silva
Antonia Aparecida Justti
Antonio dos Anjos de Novaes
Antonio Wellington de Andrade Arrais
Aparecida Matos Weller
Claudenice Aparecida de Araujo
Denivaldo Ricardo Remontti
Edivaldo de Sousa Monteiro
Edmilton Cesar Poltronieri
Eduardo Stahl Junior
Erisvaldo Teixeira Coelho
Felicio Antonio Deberaldine de Mello
Francisley dos Santos da Silva
Geraldo Antonio de Souza Melo Junior
Iris Inacio dos Santos
João Carlos Banwart
João Salustiano de Araujo
Jorge Moreira dos Santos
Joris Moacir Miguel
Jose Aparecido dos Santos
Jose Francisco da Silva
Josiane Marcele Victor
Jovita Soares da Cruz
Katia Silveira
Laura Adriana Rios
Leika Alexsandra Marcondes
Luis Cesar Silveira Moraes
Luis Claudio Valestre
Marcia Elena Goncalves Anversi
Marcia Francisca Vilalta
Maria Alice Fernandes Alves
Maria Elizia da Silva
Marina Luiza Silva Dias
Milca Barbosa
Monica Cristina Balan
Odair Zanetti
Paulo Carlos Rocha
Rebeca Squio Leite
Renato Sandrini
Roselaine dos Santos
Rosenilton Clementino Muniz
Rosileide Francelino dos Santos
Sandra Aparecida da Silva
Sandra Regina Aparecido
Selma Maria Teixeira
Senir Almeida Ramos Souza
Silvia Aparecida da Costa
Simone dos Santos
Teodora Lander
Thais Fernanda Bueno de Godoi

Outubro / 2016

Novembro / 2016

Dezembro / 2016

Adriano Nicola
Agostinho Martins dos Santos
Akemi Miyabayashi Marcelino
Aline de Moraes Nascimento
Ana Maria Pereira
Ana Paula Sampaio
Andreia Regina Amstalden
Benedita Dias Ferraz
Bernadete Aparecida Batista
Claudiane Alves Barbosa
Claudio Barbosa da Silva
Debora Taverna
Diomar Souza de Oliveira
Eliana Aparecida Godoy
Elias Silva da Cruz
Fabiano Moura da Silva
Fernanda Cibele Cruz
Flavia Maria Borges Cotrim
Geraldo Fernandes Santana
Gilberto Jose Marciano
Helio Koiti Yanagui
Idelson da Silva Goncalves
Ideraldo Roberto Goncalves
Izaias Fernandes
Jose Alexandre Bortolucci Bisso
Juliano Ripabello
Juliano Sante
Luciano Robson Santos
Luis Antonio Sanches
Luis Rodrigo Zeferino de Oliveira
Luiz Carlos Vieira
Maria Aparecida Ramos de Souza
Maria Benedita Stifter
Maria Ines Canesin
Maria Jose dos Santos Vieira
Orovaldo Candido Alves
Raquel Maria Ambiel
Roque Bras da Silva
Rosana Ono de Sousa
Rosimar Araujo dos Santos
Rosimeire Aparecida Araujo
Sonia Gomes Ribeiro
Sonia Maria Squilanti
Sonia Sabatine
Valeria Bueno
Vanilza Xavier
Walna Waltrudes Moraes
Welington Adriano Antunes de Souza

Ademir de Camargo
Adriana Augusta Nogueira
Agemiro Alves do Nascimento Neto
Ana Cristina Marques de Araujo
Andre dos Santos
Angela Carla Santiago Armelin
Bernardino da Silva Paula
Carla Carrara
Carlos Roberto Andrade
Claudete Verga de Brito
Clovis Leme
Dalton Batista Gianotto
Dorival Ferreira Domingues
Edamira Pansonato
Edison Wolff
Edmilton Cesar Poltronieri
Edna Luiz
Erica Israel da Costa
Erika Hayashi Kikuti Novachi
Fabio Bertolini
Flavia Patricia Almeida Gottlieb
Gracia Alvarenga Diniz
Graziele Regina Sabino
Ivonete Joventino
Ivonilda Dantas Ferreira
Joacir da Silva Pereira
Jose Agripino Gomes Neto
Jose Luciano Amstalden
Josinalva Pereira de Medeiros
Juliana Cardoso Freire
Julio Cesar Guimaraes
Leila Cristina da Silva
Leucia Santos
Lidiane Paula de Almeida
Magali de Oliveira
Marcio Fabiano Gomes da Silva
Marcos Alberto da Silva Chevicenco
Maria Aparecida de Souza
Maria do Rosario Marques
Maria Rodrigues Pereira
Maria Susaneide da Silva Nunes
Marivaine Bento
Mercedes Souza Chaves Ferreira
Patricia Giamarino Paschoal
Patricia Ines Milani
Paulo Fortunato dos Santos
Regenilza da Silva
Renato Aparecido Gonçalves Nogueira
Roberta Midori Oshiro
Rosangela Favotto
Sandra Cristina Fernandes
Sandro Junior Castello
Sandro Junior Castello
Serafim Francisco da Rocha
Silvana Maria da Silva
Teodora Lander
Valdiva Moreira da Mata
Valeria dos Santos Ribeiro

Abdias da Rocha
Alessandro Carlos de Jesus
Alexandra Rosa
Ana Alice Martins
Ana Paula Secundo da Rocha
Angela da Conceicao Castilho
Antonia Aparecida Marachini
Antonio Vitor dos Santos
Cleyde Rossi
Daniela de Carvalho Lopes
Debora Magalhaes
Edilson Jose Gomes
Edina Marcia Gomes
Elton Fernandes de Paiva
Everton Aparecido dos Santos
Fabricio Cleber Abilio
Gilberto Vicente Rodrigues
Isabel Cristina Salla
Itamar Leme Rocha
Ivo Jose dos Santos
Jorge Leandro Oriana Barrada
Jose Agueiro
Jose Augusto Leão Filho
Jose Carlos Pazetti
Jose João de Melo
Kelly Narciso
Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado
Ligia Perez
Luciana de Souza Silva
Luiz Carlos Vieira
Mara Sandra Monzela
Marcia Regina Pedrilli
Maria Leopoldina de Jesus
Marilsa Aparecida de Souza
Mauricio Neres dos Santos
Neide Santos de Almeida da Silva
Paulo Cesar Fernandes
Paulo Sergio Marigo
Renata Venancio Ribeiro
Ricardo Hiroyuki Sato
Ricardo Hiroyuki Sato
Roque Bras da Silva
Sergio Catelani
Thomaz Edson dos Santos Diolindo
Victor Hugo Bonequini
Wilson Kiyodi Takahara
Zuleica Pereira dos Santos Lima

Convocação
Você sabia que o segurado
aposentado do SEPREV tem direito ao
cartão do aposentado? Este documento
comprova seu vínculo de aposentado e
substitui o uso de holerites e das portarias.
Os primeiros cartões já foram entregues.
Você é aposentado do SEPREV? Então, traga uma foto 3X4 para
que possamos confeccionar seu cartão! Mais informações por email no endereço contato@seprev.sp.gov.br.

PREVIDÊNCIA

Relação de segurados que precisam fazer recadastramento

Recadastramento de dependentes
O recadastramento de dependentes deve ser realizado
por todo segurado que tem como dependente seu
companheiro(a), enteado(a), pai, mãe ou pessoa
designada e deve ser realizado no mês de aniversário do
dependente.
Se o recadastramento não for realizado no prazo devido, o
atendimento do dependente pela assistência à Saúde do
SEPREV será automaticamente suspenso.
Vale lembrar que pai e mãe inscritos como dependentes
extraordinários não precisam ser recadastrados.
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FINANCEIRO
FUNPREV
Resultados do
primeiro semestre de 2016
O SEPREV administra dois fundos, o FAS que é o Fundo de
Assistência à Saúde e o FUNPREV, que é o Fundo Previdenciário.
Nessa matéria vamos tratar do FUNPREV, cujos recursos são
destinados ao pagamento dos benefícios previdenciários:
aposentadorias, pensões, auxílio-doença, salário-maternidade
e auxílio-reclusão.
Todos sabem das dificuldades por que passam diversos estados
e municípios, quando o assunto é o pagamento desses
benefícios. O SEPREV, nestes 23 anos de existência sempre
cuidou de manter uma gestão responsável, para assegurar que
seus segurados recebam pontualmente seus benefícios e, mais
do que isso, assegurar recursos para o pagamento futuro desses
benefícios. Os recursos do FUNPREV são o que se denomina
popularmente de 'dinheiro carimbado', ou seja, só podem ser
utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários e
não se misturam com os recursos do plano de saúde (FAS).
Mesmo com a turbulência política neste primeiro semestre,
graças à diversificação e de uma expectativa favorável de
mudanças na condução da economia, tivemos uma
performance bastante positiva nos investimentos. Iniciamos o
ano com um patrimônio de R$ 672.274.379,03 e fechamos o
semestre com R$ 762.935.662,41, um crescimento de
R$ 90.661.283,38 equivalente a 13,50%. Ao lado apresentamos
um quadro mais detalhado dessa evolução.

FUNPREV
Evolução no 1º Semestre - 2016
Saldo em 31.12.2015
Saldo em 31.01.2016
Saldo em 29.02.2016
Saldo em 31.03.2016
Saldo em 29.04.2016
Saldo em 31.05.2016
Saldo em 30.06.2016

Informações mais detalhadas
estão disponíveis no site www.seprev.sp.gov.br
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672.274.379,03
685.688.930,85
701.360.113,42
724.427.932,01
744.083.097,54
750.046.122,74
762.935.662,41
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