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Editorial
Comemoramos neste ano o 25º aniversário da criação do Serviço de
Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de
Indaiatuba (SEPREV), autarquia fundada para administrar a
aposentadoria dos servidores públicos municipais de Indaiatuba, bem
como a pensão de seus dependentes, e o plano de Saúde dos
segurados.
Neste período procuramos aprimorar os diversos serviços existentes no
Instituto, especialmente aqueles que cuidam do atendimento ao
público e a gestão dos recursos financeiros, de forma transparente e
responsável.
O Instituto surgiu, em 1992, da necessidade de se organizar e
aperfeiçoar as políticas do Regime Próprio de Previdência do município,
o que levou a Administração Municipal, na época, a desenvolver um
instituto que fosse responsável por praticar todas as operações na área
essencial de Previdência dos servidores públicos. Assim, em 5 de
fevereiro daquele ano, nascia o Serviço de Previdência e Assistência à
Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba (SEPREV).
Durante esse tempo, as atividades desenvolvidas pela autarquia foram
aperfeiçoadas, trilhando caminhos rumo ao fortalecimento da cultura
previdenciária, sustentabilidade, equilíbrio financeiro e das boas
práticas de gestão. A política de seguridade social foi ajustada não

apenas às mudanças estabelecidas pela Constituição Federal de 1988
ou pelas leis municipais e estaduais, mas também à realidade dos
servidores.
Ao longo desses 25 anos, incontáveis desafios foram superados, o
trabalho e a dedicação de muitos servidores e gestores, conselheiros
administrativos e conselheiros fiscais foram decisivos na construção de
um instituto forte e financeiramente equilibrado, sobretudo, vale
destacar a seriedade com que os prefeitos, que passaram ao longo
destes 25 anos, têm tratado o SEPREV. Importante postura que tem
garantido a segurança previdenciária da autarquia.
Atualmente, o Instituto conta com 5.586 servidores, 1.010
aposentados e 208 pensionistas. Dispõe de uma equipe com 36
servidores responsáveis pela eficácia dos trabalhos executados e
contabiliza um patrimônio que já ultrapassou a casa de R$ 1 bilhão em
ativos financeiros.
Considerado por muitos uma referência de RPPS em todo o país o
SEPREV celebra mais essa vitória ao completar 25 anos de Regime
Próprio de Previdência Social. Os desafios ainda existem, mas o
trabalho e a luta pela causa previdenciária continuarão. O SEPREV está
em franco crescimento, desenvolvendo projetos que visam o bem-estar
dos servidores e a sua participação em nosso dia-a-dia.
Conselho Administrativo - 2018

Fale Conosco
Em caso de dúvida, sugestão, denúncia, reclamação ou elogio,
entre em contato com o SEPREV pelos canais de comunicação:

Missão
Garantir benefícios previdenciários e assistência
à saúde aos segurados e dependentes.

E-mail contato@seprev.sp.gov.br
Site www.seprev.sp.gov.br clicando no link Portal do Segurado
ou em Contato - Fale Conosco
Pessoalmente na sede do SEPREV

Composição dos Conselhos
Administrativo e Fiscal 2018

Visão
Ser reconhecido pelos servidores municipais pela excelência
na gestão da previdência e da assistência à saúde.

Valores
Transparência, Sustentabilidade, Visão Sistêmica, Ética,
Pró-Atividade e Inovação.

Informativo Digital
Você deseja receber esse informativo somente na versão digital?
A cada quatro meses o SEPREV envia esse informativo para as residências dos
segurados - servidores ativos, aposentados e pensionistas. Se você desejar
recebê-lo somente por e-mail, cadastre-se em nosso site
www.seprev.sp.gov.br no link Boletim Informativo.

Conselho
Administrativo
Luiz Falceti (posse em 22/02/2018, em substituição à conselheira Jaciara Lages Dutra,
afastada pelo período de 04 meses, a partir de 31/01/2018)
Odair dos Santos Cantarin (posse em 19/01/2018, em substituição ao conselheiro
Rogério Giora Pereira, afastado por tempo indeterminado)
Bernadete Stifter Werneck de Almeida
Deusdet Rodrigues da Costa
Vani Rosa Moreira Rieder
José Ovídio Biguetti
Jacimara Martins Siqueira de Miranda

Atualize o seu

Cadastro
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Em caso de mudança de endereço, telefone, estado civil, nascimento ou
falecimento de dependentes, lembre-se de comunicar o SEPREV. Para
atualizar 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.

Conselho Fiscal
Deusdedit Beloto
Osni Carlos Wulf
Josias Luis Xavier
Waldemar Batista Junior
Ana Regina Bernardini Braz

S AÚDE

Grupo Viva Bem
ganha novo formato
O grupo Viva Bem nasceu a partir da junção do programa de
gerenciamento de crônicos Viva Bem ao grupo de Diabetes e Hipertensão
e, ao longo do tempo, passou a ser procurado também por muitos
segurados que não tinham hipertensão e diabetes.
Por isso, visando ampliar a proposta terapêutica e acolher segurados com
diferentes patologias crônicas, que necessitam melhorar a adesão aos seus
tratamentos, que estão interessados em aprender mais, socializarem-se e, com isso,
ter uma vida mais saudável, o grupo passou a integrar o programa de gerenciamento
de crônicos da Medicina Preventiva.
Os encontros acontecem semanalmente, às quartas-feiras, das 15h às 16h30, e
contam com o suporte de enfermeiro, nutricionista, psicólogo e profissional de
Educação Física. O segurado que tiver interesse em participar pode se inscrever com a
equipe da Medicina Preventiva.

Atualização do serviço
de Assistência à Saúde
Em 1º de abril de 2018 passou a vigorar a Lei nº 6.856, de 14 de
dezembro de 2017, que atualizou e consolidou a legislação pertinente à
Assistência à Saúde do SEPREV. Confira as principais dúvidas dos
segurados respondidas pelo diretor jurídico Douglas Tanus Amari Farias
de Figueiredo.
Quais as principais alterações promovidas pela nova Lei da
Assistência à Saúde?
Com as alterações promovidas pela referida lei, a Assistência à Saúde
passou a ser facultativa e possuir lei própria, com regras específicas que
se assemelham aos planos de saúde corporativos.
Preciso tomar alguma atitude caso queira permanecer
inscrito?
Não. Os atuais segurados e seus dependentes serão mantidos na
Assistência à Saúde com todos os direitos que já vinham usufruindo, sem
alteração do prazo de carências ou da alíquota de custeio.

4.725/05, eram mantidos por força de regulamentação interna do
Conselho Administrativo de forma precária e temporária.
Importante frisar que, além de pagar os valores integrais de
utilização, acrescidos de taxa administrativa, os serviços eram
restritos às consultas e exames autogerados. Como se não
bastasse as dificuldades administrativas pela restrição dos
serviços oferecidos, questionou-se a legalidade de manutenção no
plano de pessoas não vinculadas ao serviço público ou
diretamente aos servidores municipais. Por estas razões, a lei
assegurou a manutenção destes dependentes somente até 18 de
dezembro de 2018.
Existem outras alterações importantes promovidas pela
lei que devo me preocupar?
Não. Existindo qualquer situação tratada na lei, que possa
acarretar mudanças aos beneficiários, o SEPREV emitirá
comunicado prévio, explicando cada situação individualmente.

Haverá alteração da alíquota de minha contribuição?
Não. Os servidores efetivos em atividade continuam pagando 0,2% de
sua remuneração para o custeio da Assistência à Saúde, e os
comissionados, aposentados e pensionistas pagam 3,5%.

Meu (minha) esposo (a) também é servidor (a), nossos
filhos podem permanecer com os dois vínculos de
dependência?
Não. Os beneficiários dependentes não poderão manter inscrição
em mais de um cadastro, ou seja, no caso de esposo e esposa
serem servidores, apenas um deles poderá realizar ou manter a
inscrição de seus dependentes.

Posso inscrever meus pais no lugar dos filhos?
Não. Continua a regra de que na existência de cônjuge, companheiro(a)
ou filhos, ainda que não sejam inscritos, há impedimento de inscrição de
outros dependentes na Assistência à Saúde.

Meu (minha) esposo (a) também é servidor (a), podemos
permanecer como dependentes um do outro?
Não. Os beneficiários titulares não poderão manter sua inscrição
como beneficiários dependentes.

É verdade que a lei extinguiu a figura dos dependentes
extraordinários?
Sim. Os dependentes extraordinários, criados na vigência da Lei n.º

Em caso de dúvidas, basta procurar o departamento de
Assistência à Saúde ou entre em contato pelo (19) 3825
4600.
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SEPREV contrata sistema
informatizado para gestão
da Assistência à Saúde
Para garantir a transparência nos processos, a Assistência à Saúde do
SEPREV conta com uma empresa especializada em serviços de auditoria
médica e de enfermagem e, a partir de agora, a autarquia passa também a
contar com um sistema informatizado, para gestão e análise das liberações
de procedimentos médicos nos consultórios e clínicas, que visa otimizar
processos para os segurados.
Entre os benefícios desta ferramenta estão a redução no tempo de espera do
beneficiário para obter autorização para realização de procedimentos
médicos, pois a rede credenciada utilizará um novo sistema que estará
conectado diretamente à equipe de auditoria médica. “Com o tempo grande
parte das autorizações será retirada diretamente nas clínicas e consultórios,
reduzindo assim a necessidade de o segurado ter que se dirigir ao SEPREV”,
ressalta a diretora de Assistência à Saúde, Rosemeire Bueno.

Além disso, com a adoção de mecanismos tecnológicos para validação do
beneficiário, haverá redução do uso de papel, contribuindo assim com a
sustentabilidade; otimização de processos de trabalho e aumento da
capacidade gerencial, mediante a utilização de um sistema de gestão
integrado e atualizado e ainda, a obtenção de relatórios e indicadores que
permitam ao SEPREV mais segurança e efetividade na tomada de decisões,
visando a sustentabilidade do plano.

Dia Internacional da Mulher é celebrado com
Tarde do Conhecimento e Bem-Estar

No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o SEPREV
preparou um encontro especial para homenagear suas seguradas: a 4ª
edição da Tarde do Conhecimento e Bem-Estar, que aconteceu no dia 8 de
março, na sede da autarquia. Na programação workshop sobre
empoderamento feminino, com a psicóloga e coach Liliane Guedes Bressiani
Balan, oficina de auto maquiagem com a equipe de consultoras da diretora
Meire Feliz, da Mary Kay, sessões de quick massage com a equipe de
fisioterapia Haiquel Abjaúd, sorteio de brindes e um delicioso coffee break.
Confira alguns momentos deste encontro que contou com trocas de
experiências, aprendizado, descontração e muita motivação.
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8 de Março

Dia Internacional da Mulher

REEDUCAR
A segunda edição do curso Reeducar já está em andamento com
a turma completa. A procura foi tão grande que o SEPREV
montou uma lista de espera para a próxima turma. O curso conta
com suporte de coach, enfermeiro, nutricionista e educador
físico, o processo de ensino é focado em todos os pilares da vida,
com orientação aos participantes para que reavaliem suas
escolhas, percebam seu estado atual e planejem o futuro para
desfrutar de uma vida abundante com mais saúde, bem-estar e
qualidade de vida. Para saber mais sobre este e outros
programas, basta entrar em contato com a Medicina Preventiva.

DICAS

Você sabe o que é

autorresponsabilidade?
É a capacidade racional e emocional de trazer para si toda
responsabilidade por tudo que acontece em sua vida, por mais
inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do seu controle e das
suas mãos. Veja o que diz a lei da autorresponsabilidade, segundo Paulo
Vieira.
CAMPANHA de

PREVENCÃO
e CONTROLE da
HIPERTENSAO
ARTERIAL
2018

Você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está
onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente
mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes,
pela qualidade de seus pensamentos, seus comportamentos e
suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a
sua vida ao ponto em que está hoje. Sendo assim, só você
poderá mudar essa circunstância.
Então, faça escolhas saudáveis, tome decisões que te direcionem para
uma vida plena e feliz.

O SEPREV, por meio do setor de Medicina Preventiva, promoveu, em
abril, a Campanha de Prevenção e Controle da Hipertensão Arterial com
o objetivo de identificar possíveis portadores de diabetes e hipertensão
e sensibilizar os segurados quanto à importância da prevenção, controle
e tratamento. A campanha contou com ações como: workshop,
orientações, aferição da pressão arterial, cálculo do Índice de Massa
Corpórea (IMC) e teste de glicose para os colaboradores do SEPREV, das
secretarias da Educação, Obras Públicas, de Urbanismo/Meio Ambiente
e SAAE.
Visando facilitar o acesso dos servidores aos atendimentos, os mesmos
foram realizados em seus próprios postos de trabalho, com apoio do
curso de enfermagem da FIEC e da Vita Migliore. Os dados coletados
foram analisados pelo setor de Medicina Preventiva e os segurados
elencados foram convidados a participar dos grupos de prevenção e
monitoramento específicos, com o objetivo de incentivar mudanças no
estilo de vida e promover uma vida mais saudável.

Conhece nossas redes sociais?
Acesse e confira as novidades do SEPREV pelo Facebook e Instagram

Como manter
uma dieta
saudável?
Confira algumas dicas da nutricionista Carolina Vecchi que são
fundamentais para manter uma dieta saudável:
Mastigue devagar;
Evite distrações como celular e televisão;
Tenha metas e objetivos definidos;
Envolva a família;
Planeje o que pretende comer;
Liste os alimentos a serem comprados;
Evite líquidos durante as refeições e escolha alimentos saudáveis.

www.facebook.com/seprev.indaiatuba
@seprev.indaiatuba

5

P REVIDÊNCIA

PREAP

PREAP
Programa Pré-Aposentadoria

SEPREV
lança Programa
Pós-Aposentadoria
A aposentadoria representa um momento de grande mudança na
vida do servidor público municipal. Nesta nova fase se tem mais
tempo livre para buscar novas oportunidades e vivenciar novas
experiências. Pensando nisso e com o intuito de contribuir com a
melhora da qualidade de vida dos segurados aposentados, o SEPREV
dá início, este ano, ao Programa Pós-Aposentadoria (POSAP).
Para tornar essa etapa mais proveitosa, o POSAP oferecerá, no
decorrer do ano, oficinas, palestras e cursos que abordarão
temáticas como planejamento de vida e educação financeira e
previdenciária, além de palestras motivacionais e dinâmicas que
integrem os servidores e fortaleçam seu vínculo com a autarquia.
No primeiro encontro, realizado no dia 5 de abril, os aposentados
participaram do workshop Melhor Idade, Desafios e Conquistas,
ministrado pela psicóloga Célia Marques, que falou sobre como
desfrutar o que a ‘melhor idade’ tem a oferecer.
A iniciativa do POSAP é coordenada pelo departamento de
Benefícios Previdenciários, a maioria das atividades acontecerá na
sede da autarquia e para participar é preciso
estar aposentado e se inscrever
pelo telefone (19) 3825 4604 ou
pelo e-mail previdencia@seprev.sp.gov.br.

POS

Programa

03/05

Programação
07/06

Pós-Aposentadoria

Turismo e a melhor idade
tendências de roteiros,
destinos e novas experiências

Com o tema Aposentadoria do servidor, o Programa PréAposentadoria (PREAP) retomou suas atividades neste mês
de abril. Na palestra, ministrada pelo diretor do
departamento Jurídico do SEPREV, Douglas Figueiredo,
foram abordados temas como as regras de aposentadoria
em vigor e o direito adquirido. O evento aconteceu no dia 19,
na sede da autarquia.
O PREAP é um programa destinado aos segurados que estão
no processo para se aposentar nos próximos dois anos. Os
interessados em participar, que preencham os requisitos,
podem se inscrever pelo telefone (19) 3825 4604 ou pelo email previdencia@seprev.sp.gov.br.
17/05

Programação

13 e 14/06 Educação Financeira
*A programação pode sofrer alterações

Benefícios concedidos em 2017
O SEPREV concedeu 157 aposentadorias durante o ano de 2017, ou seja,
o maior número de concessões já realizadas pela autarquia, em um ano,
desde sua criação. Durante o mesmo período também foram concedidos
14 benefícios de pensão em decorrência de óbito de segurados.
No que tange aos benefícios temporários, em dezembro de 2017,
haviam 89 segurados afastados recebendo auxílio-doença e 21
seguradas afastadas recebendo salário-maternidade. Confira o resumo
das despesas mensais dos benefícios pagos.
RESUMO DAS DESPESAS MENSAIS - Aposentadorias e Pensões

Oficina Junina
*A programação pode sofrer alterações

Dia do Aposentado
reúne mais de 140 segurados

O despertar para
uma vida melhor!

APOSENTADORIAS
PENSÕES
Quantidade
Quantidade
Valor
Valor
Aposentados
Pensionistas
766
1.960.073,90
197
408.798,95
786
2.012.716,28
200
417.195,19
785
2.104.801,75
202
433.461,78
803
2.134.563,63
203
427.387,15
824
2.174.660,89
203
428.946,85
835
2.227.358,61
204
430.025,44
835
1.046.820,60
204
210.124,99
854
2.299.221,30
205
431.672,06
859
2.302.512,22
207
439.907,84
883
2.397.829,89
207
434.261,22
895
2.441.181,47
208
438.020,16
899
2.451.689,59
208
436.306,01
899
1.043.349,49
206
209.656,49
899
2.451.689,59
208
436.306,01
29.048.469,21
5.582.070,14

2017
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
13º
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
13º
DEZ
TOTAL

TOTAL
2.368.872,85
2.429.911,47
2.538.263,53
2.561.950,78
2.603.607,74
2.657.384,05
1.256.945,59
2.730.893,36
2.742.420,06
2.832.091,11
2.879.201,63
2.887.995,60
1.253.005,98
2.887.995,60
34.630.539,35

RESUMO DAS DESPESAS MENSAIS - Auxílio-Doença e Salário-Maternidade
2017

Os servidores aposentados pelo SEPREV receberam, no dia 24 de
janeiro, no auditório da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, o cartão do
aposentado. A ocasião marcou as comemorações pelo Dia Nacional do
Aposentado, celebrado neste dia, e reuniu mais de 140 segurados
aposentados. O evento, que integra o Programa Pós-Aposentadoria
(POSAP), contou ainda com um workshop sobre o tema Inteligência
Emocional na Maturidade: Como equilibrar razão e emoção?,
ministrado pela enfermeira e coach Valéria Santos.
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JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV (C.13º)
NOV
DEZ (C.13º)
DEZ
TOTAL

AUXÍLIO-DOENÇA
Quantidade
Valor
Afastados
106
325.681,64
93
228.017,36
99
295.743,89
104
278.515,90
98
255.887,49
97
234.267,47
82
210.209,26
92
246.003,64
102
289.908,70
103
281.644,10
259
211.865,76
100
283.444,26
43
11.938,44
89
246.834,80
3.399.962,71

SALÁRIO-MATERNIDADE
Quantidade
Valor
Afastadas
21
78.069,60
22
75.131,29
35
102.481,50
37
91.915,86
39
95.873,54
41
111.003,72
37
79.042,29
34
90.586,92
30
75.873,89
23
66.862,41
84
80.114,06
24
68.017,76
8
2.252,31
21
70.007,14
1.087.232,29

TOTAL
403.751,24
303.148,65
398.225,39
370.431,76
351.761,03
345.271,19
289.251,55
336.590,56
365.782,59
348.506,51
291.979,82
351.462,02
14.190,75
316.841,94
4.487.195,00

Relação de segurados que precisam fazer recadastramento
Confira a lista de segurados que precisam realizar o recadastramento de dependentes no 2º quadrimestre de 2018.
Maio / 2018

Junho / 2018

Julho / 2018

Agosto / 2018

ADRIANA ALVES DA SILVA

ADILSON PEREIRA DE ABREU

ADRIANO MARIA

ANA MARIA PIRANGI

AMAURY MARINHO DA SILVA

ADRIANO VERGILIO PINHEIRO DOS SANTOS

ALEXANDRE FERREIRA

ANDERSON SANTOS PEREIRA

ANDREA APARECIDA LOPES

ALEX MARCIO PEREIRA

ANA ROSA VON AH

ANGELA CRISTINA DE MORAES

ANDREA CRISTIANE BENTO

ALUIZIO DOS SANTOS PEREIRA

ANALI BARONI DE SOUZA

CRISTIANA DOS SANTOS SILVA

CASSIA CRISTINA DA COSTA

ANA PAULA BARBIERI

ARRIETE ROSANGELA PICAO

DEISE CRISTINA DA SILVA

CESAR AUGUSTO MARQUES

ANA PAULA MERGULHAO

BENEDITO APARECIDO BATISTA

DENI JORGE LIMA

CINTIA RAFAELA LORENTE MOLLER

ANDRE LUIZ BENTO DA SILVA

CARLOS TEIXEIRA VILLALPANDO

ELAINE DA ROCHA FERREIRA

CLAUDETE APARECIDA CARLETTI

ANDREA GALVAO DOS SANTOS

DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO

ELIANE CRISTINA TORRES

CLAUDIA CRUZ DE OLIVEIRA

ANDREA MARQUES DOS SANTOS

EDSON DE MELLO DONEGA

ELISMARINA DA MATA SANTOS

DAVI FERREIRA COSTA

ANIZIA CECEL

EUNICE DE SANTANA MIRANDA

EMERSON CARNEIRO PORCARI

DENISE CRISTINA CURI SPADELLA

ANTONIO RUSSO NETO

FERNANDA MARQUES DE OLIVEIRA

FERNANDA PACHECO

DERSOLINO GONCALVES

CARLOS DALAQUA CORDEIRO

GRACIELIA ALVES DE ALMEIDA

JOAO EURIDES GARCIA JUNIOR

EDMILTON CESAR POLTRONIERI

CESAR ANTONIO FACIOLI

HELDER ERIC DE SA STABILE

JOSE CARLOS DE LIMA

ELISANGELA DA COSTA LARANGEIRA

DANIEL BUENO

ISABEL CRISTINA FERREIRA

JOSE CARLOS FIRMINO

FABIANA APARECIDA DE SOUZA

DANIEL CHRYSTIAN CORREA

JACIMARA MARTINS SIQUEIRA MIRANDA

JOSE CICERO TENORIO

GIANE BERNADETE PAVARINA

DANIELA CANDELLO SALVADORI

JEANE FERREIRA LIMA ALVES

KATIA CRISTINA CITADINI

HITALA MAISANO DOURADO

ELISABETE REGINA DOS SANTOS

JOCELINO DOS SANTOS

LUCIA HELENA LAURINDO LEANDRO

IDALIRA FERNANDA LIBORATI

EVA DE SOUZA

JORGE HERCULANO

LUIS CARLOS TAVARES

ILDA CALDANA

FRANCISCO CLAUDIO LOPES

JOSE BENEDITO MOREIRA

MACLAN MENDES DE OLIVEIRA

JANICE LEME DA SILVA ADABO

GILMAR PATRICIO PINTO

JULIANA GONCALVES DE SOUZA

MARCIA MARIA DE MORAIS

JULIO DA SILVA JUNIOR

IDALINA DE GODOY

LEANDRO PIRONHE DANUCCIO

MARIA FAGUNDES SANTOS

KEVER KEITY BRAZAHU PEREIRA

IVANETE ELIAS DE SOUZA SILVA

MANOEL ANTONIO DE MACEDO

MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA

LUCAS OLIVEIRA BEVILACQUA

JIMENA GENOVEVA ZOPPI

MARCIA HELENA DE ALMEIDA

MARIANA APARECIDA BUENO MACIEL

LUCIENE PEREIRA ARTEM

JOAO FERREIRA NETO

MARIA GILCENEIDE ACIOLE BATISTA

MARILIN DEISE SCARPARO

LUCINALDO SOARES DOS SANTOS

JULIANO SANTE

NILSON ALCIDES GASPAR

MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA

MAGALY LEITE DE LIMA

LUCIANA ANTONIA ROVESTA

ORLANDO APARECIDO BERSAN

MONICA RIBEIRO MARTINS

MANOEL PIRES RIBEIRO

LUCIANA APARECIDA SCHIAVE DUARTE

PAULO HENRIQUE PIRES

ODENIR ALVES DE FRANCA

MARIA HELENA DIAS GASPARINI

LUCIANE CORREA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

REGINALDO BISPO DOS SANTOS

RAFAEL DA SILVA PEREIRA

MAYARA THAIS PISTONI

MARCO AURELIO DOS SANTOS

SANDRA FERREIRA DE PAULA

RONALDO HIGINO DOS SANTOS

MURILO DA SILVA MELLO

NILZA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE

SILVANA APARECIDA PISTONI

ROSANGELA FONSECA

NILZA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE

ODETE DO NASCIMENTO BRAGA

SUELI ANTONIA DE SIQUEIRA

ROSIMEIRE APARECIDA DE MORAES

PAULO CESAR MARTINS FERNANDES

OTONIEL RAFAEL DA SILVA

TANIA MAZETO SIQUEIRA

SANDRO JUNIOR CASTELLO

RENATO APARECIDO RODRIGUES

PAULO CESAR STOCO

THOMAS RAFAEL DE PAULA

SIDNEI DI SANTI JUNIOR

RICARDO PEREIRA DA ROCHA

PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUSA

VALDENIR PEREIRA GOMES

SILVIA MARIA DA ROSA

ROBERTA MANFRI

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

VALQUIRIA PAZINI DA SILVA

ROBERTO DE JESUS SILVA

PEDRO SERGIO PAPINI

SORAYA SANTAROSA DE MENEZES
SUELENA MARIA GONCALVES

ROSILEIDE MARTINS DA SILVA

PETRONILIA BORGES DE OLIVEIRA

SUZANA MARTELO

RUBENS DANIEL RAMOS

RAFAEL ANTONIO DA SILVA

THIAGO DE SALVI CAMPELO

SEBASTIAO PAULINO CORREA

RAIMUNDO MIGUEL DE ALMEIDA

THIAGO FONSECA GONCALVES

SELMA LOURENCINI DA SILVA

REDENCION GAVIRA QUINTERO

VERALUCIA BARTA FRANCA

SERGIO CATELANI

ROGERIO CLEMENTINO MUNIZ

VIVIANE MARTINATTI DE FREITAS

SONIA MARIA PAULETTO

SANDRO REGINALDO DE SAO JOSE

THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE

SILMARA ROBERTA MARQUI

VIVIANE APARECIDA MARCANDELE

TANIA MARIA TOEWE

WALNA WALTRUDES MORAES

VALDIRENE APARECIDA CORAL

WILSON SILVA

VALDIVA MOREIRA DA MATA
VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO
VALTER MONARO
VINICIUS JOSE CAMPOS LOPES
WALTER EVANGELISTA
WALTER JUSTO DA SILVA

Recadastramento
de dependentes
2º Quadrimestre de 2018
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 efetuado no mês de aniversário do dependente.
Se o recadastramento não for efetivado no devido prazo, 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.

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 solicite seu cartão!
Mais informações pelo telefone (19)3825 4604 ou
pelo e-mail previdencia@seprev.sp.gov.br.
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Evolução dos
investimentos do
SEPREV em 2017
O ano de 2017 foi mais um ano de crescimento do patrimônio do SEPREV.
Os recursos financeiros, tanto do Fundo Previdenciário-FUNPREV como
do Fundo de Assistência à Saúde-FAS tiveram uma evolução significativa.
O Fundo Previdenciário teve crescimento de 14,81%, passando de R$ 825
milhões em dezembro/2016 para quase R$ 969 milhões em
dezembro/2017 (conforme destaca o quadro abaixo).
Esse patrimônio é que vai garantir a aposentadoria do servidor municipal
e recebe toda atenção na sua gestão, assim como nos recursos da
assistência à saúde, com acompanhamento permanente, sempre
buscando os melhores resultados, sem descuidar da necessária
segurança. O servidor municipal pode conferir mensalmente, no site da
autarquia, a evolução desses recursos. Pode acompanhar ainda as
decisões do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Administrativo e
Fiscal por meio da publicação das suas atas, assim como relatórios e
demonstrativos das receitas e despesas.
Fundo Previdenciário
FUNPREV

Fundo de Assistência à Saúde
FAS

Recursos Totais

Saldo em 31/12/2016

825.401.329,45

8.586.564,07

833.987.893,52

Saldo em 29/12/2017

968.915.038,18

9.209.539,72

978.124.577,90

Crescimento em R$

143.513.708,73

622.972,65

144.136.684,38

Crescimento em %

14,81%

6,76%

14,74%

Em 29 de dezembro de 2017 os recursos do SEPREV estavam aplicados
em 38 Fundos de Investimentos e na carteira própria, composta por títulos
públicos federais, administrados por sete das maiores instituições
financeiras do país.

INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

VALORES APLICADOS
EM 29/12/2017

PRINCIPAIS DESPESAS
DO FUNPREV
Aposentadorias

5.539.908,85
3.460.267,23

Salário-Maternidade

1.175.224,36
2.794.181,55

218.325.757,71

2.Banco Bradesco

192.366.185,87

TOTAL

3.Banco do Brasil

184.549.305,04

4.Banco Itaú

171.923.752,58
91.457.521,27

6.Banco Safra

38.158.512,77

7.Banco BTG Pactual

18.371.760,76

Títulos Públicos Federais

62.760.113,74

TOTAL

32.402.693,53

Auxílio-Doença

1.Caixa Econômica Federal

5.Banco Santander

2017

Pensões

Despesas Administrativas

Saldo em Conta Corrente

45.372.275,52

PRINCIPAIS DESPESAS
DO FAS

2017

Assist. Médico Hospitalar

28.697.423,95

Reembolsos

24.113,90

Despesas Administrativas
TOTAL

4.060.556,15
32.782.094,00

211.668,16
Informações mais detalhadas estão
disponíveis no site: www.seprev.sp.gov.br

978.124.577,90

Serviço de Previdência e Assistência à Saúde
dos Servidores Municipais de Indaiatuba
Rua dos Ipês, 125 - Jardim Pompéia - Indaiatuba - SP - CEP 13345-060
www.seprev.sp.gov.br | e-mail: contato@seprev.sp.gov.br | Tel.: 19 3825 4600
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O SEPREV dá toda transparência à sua gestão por entender que esse é o
melhor caminho e o mais seguro no cuidado com os recursos que
administra. Em 2018 os recursos ultrapassaram R$ 1 bilhão, marca essa
que pouquíssimos Regimes Próprios de Previdência alcançaram. Este
resultado, aliado aos sucessivos superávits alcançados nos últimos anos,
coloca o SEPREV num patamar diferenciado e destacado na gestão
previdenciária, e que resulta na confiança e na tranquilidade dos nossos
segurados que são os destinatários finais de todo nosso trabalho.

EXPEDIENTE

Tiragem: 6000 exemplares
Jornalista Responsável: Samanta De Martino - MTB 28421
Diagramação e impressão: Lance Comunicação Integrada

