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D IVERSOS

Editorial
Vivemos atualmente no SEPREV um período de mudanças e inovação
que contribuirão para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços
oferecidos a todos os servidores. Entre essas mudanças destacamos a
reformulação, adequação e modernização da Lei da Assistência à
Saúde (Lei nº 6.856/2017) e do Regulamento da Assistência à Saúde,
que trouxe melhorias na administração e regras de vinculação dos
beneficiários. Ao final do processo foram realizadas reuniões com os
servidores para esclarecimentos e para sanar possíveis dúvidas.
Outra grande mudança foi a atualização do sistema de autorização
online, que permite aos prestadores de serviços solicitarem diversos
exames e procedimentos diretamente em suas clínicas e consultórios, o
que não era possível com o sistema antigo. Buscamos, com isso, maior
agilidade no atendimento e otimização do tempo do nosso beneficiário.
A Assistência à Saúde do SEPREV busca seguir os protocolos da
Associação Médica Brasileira e diretrizes da ANS (Agência Nacional de
Saúde) garantindo assim uma otimização dos recursos assistenciais
disponibilizados aos seus beneficiários.
As mudanças já estão sendo incorporadas no dia a dia, mas se faz
necessária ampla divulgação. A informação clara e verdadeira é a
melhor ferramenta para o sucesso de uma ação, por isso a equipe do
SEPREV, composta pelos diferentes departamentos e pelos Conselhos
Administrativo e Fiscal, organizarão em outubro desse ano, o 1º
Seminário Anual do SEPREV. Uma forma de aproximação da autarquia
com os seus servidores, oportunizando a formação continuada e um
dos meios de garantir a comunicação e a transparência. Informe-se e
participe!
Tenha certeza de que todas as ações desenvolvidas são para beneficiar
o maior número possível de segurados e garantir a sustentabilidade
necessária à autarquia, que tem como visão ser reconhecida por você,
caro servidor!
Conselho Administrativo

Informativo Digital

Você deseja receber esse informativo somente na versão digital?
A cada quatro meses o SEPREV envia esse informativo nas 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.

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

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

Composição dos Conselhos
Administrativo e Fiscal 2018

Fale Conosco
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
ou em Contato - Fale Conosco
Pessoalmente na sede do SEPREV

Luiz Falceti
Odair dos Santos Cantarin
Bernadete Stifter Werneck de Almeida
Deusdet Rodrigues da Costa
Vani Rosa Moreira Rieder
José Ovídio Biguetti
Jacimara Martins Siqueira de Miranda

Conselho
Administrativo

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

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

Conselho Fiscal

Campanha do

AGASALHO

2018

O SEPREV participou de mais uma edição da Campanha do Agasalho
para arrecadação de roupas de Inverno. A ação, realizada entre 11 e 29
de junho, contou com a colaboração dos funcionários da autarquia e
arrecadou 111 itens, entre agasalhos, roupas e calçados. A entrega foi
realizada no dia 6 de julho ao Funssol (Fundo Social de Solidariedade),
que ficou responsável pela distribuição às famílias do município em
situação de vulnerabilidade social.

SEPREV promove
seminário para
servidores em
outubro
Visando disseminar a cultura da autarquia e aproximar o funcionalismo
público municipal das temáticas ligadas ao Regime Próprio de Previdência e
à Assistência à Saúde dos servidores, o SEPREV promove, no dia 17 de
outubro, das 8h às 17h, no Indaiatuba Clube, a 1ª edição do Seminário Anual
SEPREV. O evento é exclusivo para servidor público e contará com palestras
com foco em temas sobre previdência, saúde e educação financeira. Confira
mais detalhes em nossos canais de comunicação.

Prêmio Aneprem
de Boas Práticas
de Gestão
Previdenciária

PESQUISA de

Satisfação
SEPREV promove pesquisa de
satisfação com servidores
Durante o mês de agosto o SEPREV realizou uma pesquisa com os
servidores municipais a fim de conhecer sua opinião e o nível de
satisfação com relação ao atendimento, serviços e benefícios oferecidos.
A pesquisa foi aplicada de forma presencial, na sede da autarquia, e online, com acesso disponível via link no Portal do Segurado do site do
SEPREV e também no Portal do Servidor dos sites da Prefeitura e do SAAE.
Além disso, para os servidores que trabalham na FIEC, Fundação PróMemória e Câmara Municipal foi disponibilizado link de acesso à
pesquisa.
A ação integra o planejamento estratégico da autarquia e teve como
objetivo obter dados e informações que possam ser transformados em
melhorias tanto para o SEPREV quanto para seus segurados.

SEPREV credencia
farmácias do
município

Na 9ª edição do Prêmio de Boas
Práticas de Gestão Previdenciária,
promovido pela Associação Nacional de Entidades de Previdência de
Estados e Municípios (Aneprem), o SEPREV se classificou em 7º lugar
na categoria Instituição de Grande Porte, com 65 pontos, sendo que
o primeiro lugar obteve 68 pontos.
A premiação aconteceu no 1º Congresso Nacional de Previdência
dos Servidores Públicos (Conapresp), realizado de 20 a 22 de junho,
em Florianópolis (SC), que teve como tema RPPS: Regime
Sustentável para o Trabalhador do Serviço Público, com o
propósito de demonstrar que o RPPS (Regime Próprio de Previdência
Social), quando gerido com responsabilidade e ética, é sustentável,
pois tem princípios e normas rígidas de gestão e previsão
constitucional de capitalização.
O Prêmio Aneprem de Boas Práticas de Gestão Previdenciária tem o
apoio da ABIPEM, Secretaria de Previdência, Revista RPPS do Brasil,
ABRAPP e do Conselho Federal de Administração (CFA) e tem como
objetivo reconhecer e premiar as unidades gestoras de RPPS que
mais desenvolveram boas práticas de gestão, baseadas nos
princípios da transparência, equidade, ética, responsabilidade
corporativa e social.

Os beneficiários da Assistência à Saúde do SEPREV contam, desde o mês de julho com descontos em duas redes de
farmácia do município. Por meio do Edital de Credenciamento nº 01/2018, publicado em junho, a autarquia
credenciou a Drogaria Total – Unidade Fernanda Soriano e a Drogaria Confiança, visando a obtenção de descontos
para aquisição de medicamentos.
O desconto mínimo concedido pela farmácia Drogaria Total – Unidade Fernanda Soriano é de 15% para
medicamentos de marca tarjados e 25% para genéricos tarjados. Já a Drogaria Confiança oferece 15% de
desconto para medicamentos de marca tarjados e 40% para genéricos tarjados. Além disso, as farmácias
credenciadas poderão oferecer aos beneficiários descontos para aquisição de produtos de higiene pessoal,
perfumaria e beleza por meio de ofertas diárias e mensais.
O benefício pode ser utilizado com a apresentação, no ato da compra, do cartão da Assistência à Saúde do SEPREV
e documento de identidade com foto. A Drogaria Total – Unidade Fernanda Soriano está situada à rua Cerqueira
César, 966, Centro. A Drogaria Confiança está localizada à rua João Martini, 1418, Jardim Morada do Sol.
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Campanha de Prevenção
e Controle da Hipertensão
Arterial foi realizada em abril
O dia 26 de abril é considerado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à
Hipertensão Arterial e, para lembrar a data, o SEPREV realizou mais uma
edição da Blitz da Saúde, além de um workshop motivacional.
Durante a Blitz da Saúde, a equipe da Medicina Preventiva identificou
possíveis portadores da doença, sensibilizou os segurados hipertensos
para que mantenham o controle e orientou sobre a importância da
prevenção. A Blitz esteve no SAAE, SEMURB, Secretaria da Educação,
SEMOP e SEPREV, entre os dias 23 e 27 de abril, realizando aferição da
pressão arterial, cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) e teste de
glicose.
Os dados coletados foram analisados pelo setor de Medicina Preventiva e
os beneficiários que tinham indicação clínica passaram por avaliação
médica para controle da doença ou para diagnóstico e tratamento no setor
de Medicina Preventiva. “Estes beneficiários também estão participando
de um ciclo de palestras educativas com o objetivo de orientá-los sobre a
doença, incentivar mudanças no estilo de vida, promover qualidade de
vida, evitando assim complicações inerentes à hipertensão”, ressalta a
enfermeira da Medicina Preventiva, Valéria Santos.
Ainda durante a campanha foi realizado, no dia 26 de abril, na sede da
autarquia, o workshop Tudo sob controle, ministrado pela psicóloga
Lane Raia, pela enfermeira e coach Valéria Santos e pela professora de

Realização da Blitz da Saúde na secretaria de Obras e Vias Públicas

Educação Física Tamires Rubia. De modo dinâmico e prático os
participantes aprenderam mais sobre a doença, como ser protagonistas de
suas vidas e ser responsáveis com sua própria saúde.
Vale lembrar que a Hipertensão é uma doença crônica, que não tem cura,
mas tem controle desde que tenha acompanhamento médico, uso correto
de medicamentos prescritos, alimentação saudável e da prática de
atividade física. Dessa forma, o portador da doença pode desfrutar de uma
vida ativa e evitar as complicações que vão desde infarto agudo do
miocárdio (infarto do coração), acidente vascular cerebral (derrame),
diminuição da função renal, perda da visão, insuficiência cardíaca
congestiva, limitações e incapacidade física ou até mesmo a morte.

FIQUE POR DENTRO
Acesse o Regulamento da Assistência à Saúde e a nova Lei da Saúde
nº6.856, de 14 de dezembro de 2017, e saiba mais sobre coberturas,
exclusões, inscrições e regras da assistência à saúde do SEPREV. Acesse
www.seprev.sp.gov.br

SEPREV implanta novo
sistema de autorização
on line

Serviço de Previdência e Assistência à Saúde
dos Servidores Municipais de Indaiatuba

O SEPREV implantou, em junho deste ano,
um sistema de autorização online que
permite aos prestadores de serviços (clínicas, consultórios e hospitais)
solicitarem autorização para procedimentos como exames
cardiológicos, oftalmológicos, ressonâncias e terapias, via Internet,
reduzindo desta maneira a vinda do beneficiário na sede do SEPREV.

Validade dos pedidos médicos
Informamos que a validade dos pedidos
médicos, sejam exames, terapias ou
cirurgias é de 90 dias, não sendo possível
a sua revalidação pelo SEPREV. Nestes
casos o beneficiário deve retornar ao seu
médico e requerer pedido médico
atualizado.
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Dependente extraordinário
Conforme Lei 6.936/2018 ficam mantidos os dependentes
extraordinários, anteriormente inscritos na Assistência à
Saúde, sem permissão para novas inscrições.
Saiba quais serviços esta categoria de beneficiários pode
utilizar:
● Consultas e exames
● Atendimento em pronto socorro na urgência/emergência;
Sem cobertura para
● Internações clínicas e cirúrgicas
● Quimioterapia e radioterapia
● Cateterismo, angioplastias e angiografias
● Remoções em ambulância
●Cirurgias ambulatoriais em consultório ou ambiente
hospitalar
Os serviços utilizados pelo dependente extraordinário são
reembolsados pelo valor das tabelas contratadas pelo SEPREV
com a rede credenciada, acrescidos de uma taxa administrativa
de 20%, descontados diretamente da folha de pagamento do
beneficiário titular.
Segurado, lembre-se de acompanhar seu extrato de
coparticipação da assistência à Saúde pelo portal do
segurado no site www.seprev.sp.gov.br.

Campanha Respire Aliviado promove ações nas autarquias
Conscientizar a população dos malefícios do tabagismo para a saúde
física e mental é o objetivo do Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em
31 de maio pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em apoio à
causa e visando aproveitar a data para sensibilizar os beneficiários
fumantes sobre o tratamento do tabagismo, o SEPREV por meio da
Medicina Preventiva, promoveu, durante todo o mês de maio, mais
uma edição da campanha Respire Aliviado, que teve como tema
Por uma vida livre, leve e sem vícios, com distribuição de folders
informativos nas secretarias e autarquias, um chá com prosa no
SEPREV e acolhimento de beneficiários fumantes interessados no
tratamento.
Durante a campanha, os beneficiários que demonstraram interesse
ou necessidade por tratamento da dependência química da nicotina
passaram por uma consulta com a médica pneumologista Laura
Deltreggia para avaliação clínica. Ao todo, nove beneficiários se
inscreveram no programa Respire Aliviado e estão participando do
grupo que tem encontros semanais. Além do acompanhamento de
uma equipe multidisciplinar, composta por médico, enfermeiro,
psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta que dão suporte aos
participantes para o alcance do objetivo de superar e vencer o vício, o
setor de Medicina Preventiva disponibiliza ainda, sem custo, as
medicações prescritas para o tratamento do tabagismo para os
beneficiários que participam do programa e cumprem o critério de
manter a assiduidade no grupo.

As campanhas de prevenção ao tabagismo realizadas durante o
ano integram o Programa Respire Aliviado, uma iniciativa do
SEPREV que tem como intuito proporcionar apoio e tratamento
aos beneficiários que necessitam ou manifestam desejo em
parar de fumar. Se você é fumante e deseja parar de fumar
procure agora mesmo o setor de Medicina Preventiva por
e-mail medicina.preventiva@seprev.sp.gov.br ou pelo
telefone (19) 3825 4699.

P R O G R A M A

RESPIRE

aliviado

REEDUCAR abre nova turma
Cuide hoje,
do seu amanhã
Você deseja envelhecer de forma saudável e ter uma vida ativa com
mais qualidade? Quais investimentos você tem feito para desfrutar
disso hoje e garantir que seu amanhã será assim? A vida é feita de
decisões e escolhas diárias e são elas que definem onde estamos
hoje e onde chegaremos amanhã, pense nisto, cuide hoje, do seu
amanhã e tome atitudes assertivas e propositais que te conduzam
para um dia a dia com mais bem-estar e um envelhecimento
saudável. Esta é a dica do setor de Medicina Preventiva do SEPREV.
Acompanhe nossa programação de palestras, eventos e cursos nos
canais de comunicação da autarquia: news, redes sociais,
informativos e site.

Leitura previne
Alzheimer
Sabia que, muito além de disseminar cultura e informação, a leitura
pode prevenir doenças mentais como o Alzheimer? Exatamente.
Além disso, uma matéria publicada pelas redes sociais do Ministério
da Saúde (@minsaude) apontou que esse hábito tem ajudado a
melhorar o quadro de saúde de crianças em todo o mundo. Saiba
mais em www.blog.saude.gov.br.

Com a proposta de capacitar os participantes para desenvolver novos
hábitos, estimular mudanças efetivas de comportamento, incentivá-los
na busca constante do autodesenvolvimento, difundir conhecimentos e
práticas inerentes à inteligência emocional, nutrição e atividade física, o
curso Reeducar - Construindo um Estilo de Vida Saudável chega a sua
terceira turma e prova que é possível sim mudar a rotina e estilo de vida
de diversos segurados.
A exemplo disso, a beneficiaria Maria Celeste de Lima Costa adotou
mudanças em várias áreas de sua vida depois de participar do Reeducar.
“O curso foi muito bom para mim, porque me fez incorporar hábitos
alimentares saudáveis, além de me ajudar a compreender a importância
da prática de cada tipo de exercício físico. Com o coaching consegui
abrir minha mente para me tornar uma pessoa melhor a cada dia e ter
uma vida plena”, afirma.
Importante ressaltar que a participação é gratuita, porém o número de
vagas é limitado a 50 participantes por edição e as inscrições são
abertas duas vezes ao ano: durante o primeiro semestre: de janeiro a
julho, para compor a turma do segundo semestre, e de agosto a
dezembro, para compor a turma do primeiro semestre do ano seguinte,
podendo se encerrar antes deste período, caso atinja o número
máximo de inscritos. Mais informações pelo telefone (19)
3825 4699 ou por e-mail no medicina.preventiva@seprev.sp.gov.br.

Corra atrás do
bom humor
Além de proporcionar benefícios físicos, as atividades físicas
também podem melhorar o humor. A prática de exercícios físicos
libera substâncias que provocam sensação de relaxamento e bemestar que permanecem mesmo depois de terminado o exercício.
Fonte: unidas.org.br

Formatura da segunda turma do Reeducar, que foi realizada em julho deste ano
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P REVIDÊNCIA

Retrospectiva PREAP
do 1º semestre

PREAP
Programa Pré-Aposentadoria

O Programa Pré-Aposentadoria (PREAP) que tem como objetivo orientar
segurados que já cumpriram os requisitos para aposentadoria e ainda
estão em atividade ou cumprirão nos próximos 24 meses, teve uma série
de encontros no primeiro semestre de 2018. Confira os melhores
momentos!
Confira o calendário de palestras do PREAP, se programe e participe.
Inscreva-se por e-mail no previdencia@seprev.sp.go.br ou pelo telefone
(19) 3825 4604.

Palestra Aposentadoria do Servidor com o diretor do
departamento Jurídico do SEPREV, Douglas Figueiredo

O Despertar por uma vida melhor foi tema da palestra de maio com Marcos Simões

18/10

Aposentadoria
Especial

06/12

Oficina de Natal

Programação

*A programação pode sofrer alterações

SEPREV adquire sistema
para gestão do Regime
Próprio de Previdência
Visando suprir a importante carência de ferramentas informatizadas
para gestão do SEPREV, em especial a sistematização das rotinas de
gestão deste Regime Próprio de Previdência (RPPS), bem como no
controle da concessão dos benefícios aos seus segurados, o SEPREV
contratou, por meio de processo licitatório, um novo sistema de
gestão.
A solução atenderá as necessidades de gestão e planejamento,
proporcionando maior confiabilidade aos dados cadastrais, pessoais
e funcionais dos beneficiários, além de racionalizar e padronizar os
processos diminuindo os custos e aumentando a eficiência e a eficácia
da gestão.
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Curso de Educação Financeira realizado em junho deste ano

POS
Programa

Pós-Aposentadoria

O programa Pós-Aposentadoria (POSAP) iniciou o ano a
todo vapor e para encerrar as atividades do semestre em
clima de arraial realizou, no dia 7 de junho, uma linda
oficina junina para os segurados aposentados, que
aprenderam duas receitas: bolo de pipoca com chocolate
e maçã do amor com chocolate, tudo preparado com
ingredientes típicos da época. Durante o encontro
também foram confeccionados saquinhos em formato de
espiga de milho com papel crepom. Confira a agenda dos
próximos encontros e participe!

Programação
13/09

Tecnologia da Informação
vantagens e desvantagens

03/10

Dia do Idoso

22/11

Moradia Segura

13/12

Oficina de Natal
*A programação pode sofrer alterações

Pagamento 13º Salário Abono anual
aos aposentados e pensionistas
O SEPREV, cumprindo o cronograma anual de pagamentos, incluiu na Folha de Pagamento do
dia 6 de julho a primeira parcela do 13º salário dos servidores aposentados e pensionistas.
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Relação de segurados que precisam fazer recadastramento
Confira a lista de segurados que precisam realizar o recadastramento de dependentes no 3º quadrimestre de 2018.
Setembro / 2018

Outubro / 2018

Dezembro / 2018

Novembro / 2018

ADILEINE CARLA FERRAZ

ADRIANO NICOLA

ADEMIR DE CAMARGO

ABDIAS DA ROCHA

ADRIANA APARECIDA SALMEM

AKEMI MIYABAYASHI MARCELINO

ADRIANA AUGUSTA NOGUEIRA DA SILVA

ALEXANDRA ROSA

ALESSANDRA DA SILVA I

ANA MARIA PEREIRA

AGEMIRO ALVES DO NASCIMENTO NETO

ANA ALICE MARTINS

ALESSANDRA GUIMARAES ARANTES

ANA PAULA SAMPAIO

ANA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO

ANA PAULA SECUNDO DA ROCHA

ALEX MARCIO PEREIRA

ANDREIA REGINA AMSTALDEN

ANDRE DOS SANTOS

ANTONIA APARECIDA MARACHINI

ANDREIA CARNEIRO DA SILVA

ANDREIA REGINA MENDES

ANGELA CARLA SANTIAGO ARMELIN

ANTONIO VITOR DOS SANTOS

ANTONIA APARECIDA JUSTTI

BENEDITA DIAS FERRAZ

BERNARDINO DA SILVA PAULA

BRUNO APARECIDO DE PAULA

ANTONIO DOS ANJOS DE NOVAES

BERNADETE APARECIDA BATISTA

CARLA CARRARA

CLAUDIA DA SILVA ZEFERINO

ANTONIO WELLINGTON DE ANDRADE ARRAIS

CLAUDIANE ALVES BARBOSA

CLAUDETE VERGA DE BRITO

DEBORA MAGALHAES

APARECIDA LOPES MIRANDA

CLAUDIO BARBOSA DA SILVA

DAIANE DIAS

EDILSON JOSE GOMES

BENEDITO TADEU BREFERE

CRISTINA DE FRANCA FERREIRA

DALTON BATISTA GIANOTTO

EDINA MARCIA GOMES

CELSO LOPES SECCO

DEBORA GOMES DA CRUZ

DANIEL ALEXANDRE FERREIRA XAVIER VASCONCELOS

EDWANIA MARCELINO DE SOUZA

CLAUDENICE APARECIDA DE ARAUJO

DINA MARIA RITA MARQUES COELHO

DEONICE DE MORAES OLIVEIRA

IRACI XAVIER VENANCIO

DANIELA APARECIDA DA SALETE

DIOMAR SOUZA DE OLIVEIRA

EDAMIRA PANSONATO

ISABEL CRISTINA SALLA

DENIVALDO RICARDO REMONTTI

ELIANA APARECIDA GODOY

EDISON WOLFF

IVO JOSE DOS SANTOS

EDUARDO STAHL JUNIOR

ELIAS SILVA DA CRUZ

EDNA LUIZ

JESSICA BARBOSA

ELISABETE ANDRADE DE FREITAS

FABIANO MOURA DA SILVA

ERICA ISRAEL DA COSTA

JORGE LEANDRO ACCIOLY CAHET ORIANA BARRADA

FELICIO ANTONIO DEBERALDINE DE MELLO

FLAVIA MARIA BORGES COTRIM

ERIKA HAYASHI KIKUTI NOVACHI

JOSE AGUEIRO

GERALDO ANTONIO DE SOUZA MELO JUNIOR

GILBERTO JOSE MARCIANO

FLAVIA PATRICIA ALMEIDA GOTTLIEB

JOSE AUGUSTO LEAO FILHO

HAMILTON LOMBARDI SOARES

IDERALDO ROBERTO GONCALVES

GISELE DE FATIMA LIPPHAUS ALVES

JULIANA PARDIAL

HELOISE CAROLINA FURLAN

IZAIAS FERNANDES

GRACIA ALVARENGA DINIZ

KELLY NARCISO

IRIS INACIO DOS SANTOS

JOSE ALEXANDRE BORTOLUCCI BISSO

GRAZIELE REGINA SABINO

LIGIA PEREZ

JOAO CARLOS BANWART

JULIANO RIPABELLO

IVONE RAMOS DA SILVA

LUCIANA DE SOUZA SILVA

JOAO SALUSTIANO DE ARAUJO

JULIANO SANTE

IVONETE JOVENTINO

LUIZ CARLOS VIEIRA

JORIS MOACIR MIGUEL

LUCIANA BARBOSA MARTIN

IVONILDA DANTAS FERREIRA

MARIA ADENICE MOREIRA DA MATA

JOSE APARECIDO DOS SANTOS

LUCIANE CORREA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

JOACIR DA SILVA PEREIRA

MARILSA APARECIDA DE SOUZA

JOSE FRANCISCO DA SILVA

LUCIANO ROBSON SANTOS

JOSE AGRIPINO GOMES NETO

MAURICIO NERES DOS SANTOS

JOSIANE MARCELE VICTOR

LUIS ANTONIO SANCHES

JOSE LUCIANO AMSTALDEN

NEIDE SANTOS DE ALMEIDA DA SILVA

JOVITA SOARES DA CRUZ

LUIS RODRIGO ZEFERINO DE OLIVEIRA

JOSINALVA PEREIRA DE MEDEIROS

PAULO CESAR FERNANDES

KATIA SILVEIRA

LUIZ CARLOS VIEIRA

JULIANA CARDOSO FREIRE

RAMON PEREIRA MATOS

LAURA ADRIANA RIOS

MARIA APARECIDA RAMOS DE SOUZA

KATIELE APARECIDA DA SILVA

RENATA VENANCIO RIBEIRO

LEIKA ALEXSANDRA MARCONDES

MARIA BENEDITA STIFTER

LEILA CRISTINA DA SILVA

SERGIO CATELANI

LUIS CLAUDIO VALESTRE

MARIA INES CANESIN

LIDIANE PAULA DE ALMEIDA

SIDNEY RIBEIRO

MARCO ANTONIO DE ALEXANDRO

MARIA JOSE DOS SANTOS VIEIRA

MAGALI DE OLIVEIRA

THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS

MARIA ALICE FERNANDES ALVES

MARIA ROSARITA DE FREITAS

MAINARA STECCA

THOMAZ EDSON DOS SANTOS DIOLINDO

MARIA ELIZIA DA SILVA

OROVALDO CANDIDO ALVES

MARCIA OLIVEIRA COSTA

VICTOR HUGO BONEQUINI

MARINA LUIZA SILVA DIAS

RAQUEL MARIA AMBIEL

MARCIO FABIANO GOMES DA SILVA

WALMIR PEDRO DA SILVA

MIGUEL ANTONIO PARRA SOLER

ROQUE BRAS DA SILVA

MARCOS ALBERTO DA SILVA CHEVICENCO

WILSON KIYODI TAKAHARA

MILCA BARBOSA

ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS

MARIA APARECIDA DE SOUZA

PAULO CARLOS ROCHA

SONIA GOMES RIBEIRO

MARIA DO ROSARIO MARQUES

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

SONIA SABATINE

MARIA RODRIGUES PEREIRA

REBECA SQUIO LEITE

WALKYRIA BUONICONTI PINTO

MARIA SUSANEIDE DA SILVA NUNES

RENATO SANDRINI

WALNA WALTRUDES MORAES

MARIVAINE BENTO

ROSANA DOS SANTOS RUESCH

WELINGTON ADRIANO ANTUNES DE SOUZA

PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL

ROSELAINE DOS SANTOS

PAULO FORTUNATO DOS SANTOS

ROSELI APARECIDA GIUSEPPIN

PAULO SHITIRO HAYASHI

ROSENILTON CLEMENTINO MUNIZ

ROBERTA MIDORI OSHIRO

ROSILEIDE FRANCELINO DOS SANTOS

SANDRO JUNIOR CASTELLO

SELMA MARIA TEIXEIRA

SERAFIM FRANCISCO DA ROCHA

SENIR ALMEIDA RAMOS SOUZA

SILVANA MARIA DA SILVA

THAIS FERNANDA BUENO DE GODOI

TEODORA LANDER
VALDIVA MOREIRA DA MATA
VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO

Recadastramento
de dependentes
3º 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 realizado no mês de aniversário do dependente.
Se o recadastramento não for realizado 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.

Serviço de Previdência e Assistência à Saúde
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Rua dos Ipês, 125 - Jardim Pompéia - Indaiatuba - SP - CEP 13345-060
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