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Desejamos um Feliz Natal, que neste novo ano você possa
manter a esperança em seu coração, que seu rosto estampe um
lindo sorriso, e que você e sua família estejam realmente felizes.
Nossos votos de paz e saúde. Boas Festas!
Equipe do SEPREV

CALENDÁRIO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS:
APOSENTADORIAS E PENSÕES 2012
JANEIRO
DIA 06
SEXTA-FEIRA

FEVEREIRO
DIA 07
TERÇA-FEIRA

MARÇO
DIA 07
QUARTA-FEIRA

ABRIL
DIA 05
QUINTA-FEIRA

MAIO
DIA 07
SEGUNDA-FEIRA

JUNHO
DIA 06
QUARTA-FEIRA

JULHO
DIA 06
SEXTA-FEIRA

AGOSTO
DIA 07
TERÇA-FEIRA

SETEMBRO
DIA 06
QUINTA-FEIRA

OUTUBRO
DIA 05
SEXTA-FEIRA

NOVEMBRO
DIA 07
QUARTA-FEIRA

DEZEMBRO
DIA 07
SEXTA-FEIRA

13o - 1ª PARC.
06/JULHO
SEXTA-FEIRA

13o - 2ª PARC.
07/DEZEMBRO
SEXTA-FEIRA
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EDITORIAL
Concluindo mais uma etapa
É com muita satisfação que
concluímos mais um ano de
trabalho dentro do instituto de previdência SEPREV.
Procuramos, ao longo destes
12 meses, gerenciar as ações,
da melhor maneira possível,
para oferecer, aos nossos segurados, serviços de qualidade aliados ao bem-estar.
José Donizete Angarten
Com o apoio dos Conselhos
Administrativo e Fiscal, de nossos funcionários e prestadores
de serviços, que permitem ao SEPREV oferecer qualidade e
agilidade em todos os procedimentos de atendimento, acreditamos que nosso objetivo foi cumprido.
Neste ano demos mais um grande passo com o processo de
informatização do sistema de Previdência, que dará mais agilidade no processamento dos dados para aposentadoria e pensões,
além de também estar interligado com o sistema de Saúde. Por
falar em Saúde, com o intuito de manter a qualidade e excelência, oferecidos em nosso sistema de Saúde, precisamos trabalhar
em conjunto para que este padrão melhore, a cada dia.
Como estamos também encerrando o ano de 2011, aproveitamos este momento para pedir a todos os segurados
que reflitam sobre o ano que passou, e que iniciem 2012
com muita paz, alegria, harmonia, muita sabedoria e esperança de um futuro melhor a cada amanhecer.
São os nossos mais sinceros votos.
José Donizete Angarten
Presidente do Conselho Administrativo

Missão

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

VALORES

Ética, Autossustentabilidade, Pró-atividade, Transparência

Fale conosco

Estreite o relacionamento com o seu Regime Próprio de
Previdência e de Assistência à Saúde. Em caso de dúvida,
sugestão, denúncia, reclamação ou elogio entre em contato
com o SEPREV:
E-mail contato@seprev.sp.gov.br
Site www.seprev.sp.gov.br clicando no link Portal do Segurado
As manifestações sobre assuntos relacionados às atividades do SEPREV contribuem para a melhoria dos serviços e atendimento prestados ao segurado.

FUNCIONÁRIOS HOMENAGEADOS
Funcionário Padrão 2011

O SEPREV elegeu como seu Funcionário Padrão de 2011
a servidora Claudia Calegari Gomes, 36 anos, casada e mãe
de uma filha. Há 18 anos – início das atividades do SEPREV
–, Claudia ingressou na autarquia como estagiária pela FIEC.
Em seguida, após prestar concurso público, assumiu o cargo efetivo de agente de Benefícios e, há seis anos, ocupa o
cargo de diretora do departamento de Benefícios
Previdenciários. A solenidade de premiação
aconteceu no dia 9 de dezembro, no anfiteatro da
Prefeitura Municipal e homenageou os servidores
da Prefeitura, Fundações e
Autarquias Municipais que
mais se destacaram duranClaudia Calegari Gomes
te este ano.

Título de Cidadão Benemérito

Foi concedido ao superintendente do SEPREV, Antonio
Corrêa, o Título de Cidadão Benemérito “Dr. Caio da Costa
Sampaio”, oferecido às pessoas que nasceram em Indaiatuba
e se destacam em suas atribuições perante a sociedade.
O homenageado nasceu em 1943, é casado e pai de
quatro filhos (duas mulheres e dois homens), trabalhou no
Banco Paulista do Comércio, Banco Itaú e Banco do Estado
de São Paulo (Banespa), onde se aposentou.
Paralelo ao trabalho, Antonio Corrêa se dedicou à filantropia, trabalhos sociais, religiosos, esportivos, de serviços e representativos e, em 1993, assumiu o cargo de
superintendente do SEPREV, o qual ocupa até hoje, tendo
contribuído assim para a implementação e estruturação
da autarquia. A sessão solene para a entrega do título
aconteceu no dia 8 de
dezembro, no Plenário
da Câmara Municipal
de Indaiatuba.
Aos dois funcionários
nossos votos de sucesso e felicidade pelas
homenagens recebidas,
que são merecidas!
Equipe do SEPREV
Antonio Corrêa

CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL 2011
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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

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

DIVERSOS

Atualize
seu cadastro
Mantenha seus dados cadastrais atualizados
no SEPREV. É importante que qualquer mudança
(endereço, telefone, estado civil, nascimento ou
falecimento de dependente) seja comunicada,
para que possamos fornecer informações corretas,
de interesse do segurado e de seus dependentes,
quanto ao uso dos serviços da assistência à saúde
e sobre os benefícios previdenciários. Além disso,
estes dados servem como base para a realização
do Estudo Atuarial, que visa definir, entre outras
coisas, as alíquotas de contribuição previdenciária,
patronal e dos segurados, necessárias para se
manter o equilíbrio financeiro do SEPREV.
Confira as opções para atualizar o seu cadastro:
• Site www.seprev.sp.gov.br no link Portal do
Segurado
• Pelo e-mail contato@seprev.sp.gov.br
• Pessoalmente, na sede do SEPREV

SAÚDE

Com a proposta de celebrar o Dia
Nacional da Saúde, comemorado em 5 de agosto, o
SEPREV promoveu aulas de pilates e alongamento
aos funcionários que, além de incentivar a prática
da atividade física, proporcionaram, também,
momentos de descontração e integração de sua
equipe.

Cuidando da sua pele
O Verão se aproxima e com ele as altas temperaturas,
por isso, nesta época os cuidados com a pele devem
ser redobrados, como explica a dermatologista
credenciada do SEPREV, Adelaide Martins Tupynamba.
A pele, maior órgão do corpo humano – corresponde
a 20% da massa corporal – sofre modificações
ao longo da vida, que podem ser causadas por
fatores como mudança hormonal, gravidez, uso de
contraceptivos, exposição solar demasiada, além, é
claro, o envelhecimento biológico que, hoje, é passível
de retardo, graças a evolução da medicina.
Mas, segundo a especialista, já é possível retardar este
processo, mantendo a pele restaurada e rejuvenescida,
só que isso é uma tarefa diária, que aliada a processos
médicos, pode gerar ótimos resultados. “Uma pele
saudável é aquela que, sob os aspectos clínicos, está
firme, lisa, uniforme e hidratada”, comenta.
Fatores como má alimentação,
desidratação e exposição ao sol
sem filtro solar podem acarretar
problemas, além disso, a disfunção
das células pode causar manchas
na pele. Além de manter uma
alimentação saudável, existem
tratamentos que podem contribuir
para a restauração da pele.
O primeiro passo, antes
de iniciar qualquer
tratamento, é procurar
um
dermatologista
Adelaide Martins Tupynamba
que, baseado em

diversos fatores, fará uma avaliação para classificar
o seu tipo da pele e indicar quais os tratamentos
necessários, que podem ser desde cremes e cápsulas
com nanotecnologia; esfoliação controlada, peeling
químico e peeling físico, laser e até rádio frequência.
Confira algumas dicas para manter a pele saudável
neste Verão e aproveite a estação mais quente do ano
com saúde:
 A primeira regra é beber muito líquido, como água
e sucos naturais. É fundamental hidratar o organismo
nestes dias quentes. Evite bebidas com cafeína, álcool
ou muito açúcar, porque elas fazem perder ainda mais
líquido corporal.
 Prefira alimentos ricos em fibras, sais minerais e
vitaminas, como frutas e legumes frescos. Evite refeições
pesadas com alimentos gordurosos, que demoram mais
tempo para serem digeridos.
 Opte por roupas leves, de preferência em algodão e
cores claras. Use menos roupa na cama, sobretudo nos
bebês e doentes acamados. Ao sair de casa, nunca se
esqueça de usar óculos de sol e chapéu.
 Evite a exposição solar direta e prolongada, sobretudo
das 10h às 16h, prefira sair bem cedo ou ao entardecer.
Sempre utilize filtro solar, além de evitar problemas com a
saúde, você estará prevenindo o aparecimento de rugas,
manchas e o envelhecimento precoce da pele, após a
exposição ao sol lembre-se de hidratar bem a pele com
loções ou cremes.
Fontes pesquisadas: http://boasaude.uol.com.br/lib/showdoc.cfm?LibCatID=
1&Search=verao&LibDocID=4861
http://www.terra.com.br/saude/especiais/verao/gerais.htm
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SAÚDE

SEPREV promove campanha

de prevenção contra o câncer de mama

O dia 27 de novembro foi escolhido para lembrar a importância do combate ao câncer,
e, por isso, o SEPREV realizou
uma campanha de
prevenção, com
foco no câncer de
mama. Para que todos os segurados
tivessem acesso à informação, foi inserido
no site um texto explicativo com uma tabela
de triagem para a prevenção; cartazes foram distribuídos nas Secretarias e Autarquias
Municipais; folders entregues às
seguradas na sede do SEPREV e
uma comunicação online (news-

letter) foi encaminhada aos e-mails dos segurados
cadastrados.
“Com a prevenção é possível reduzir o risco do
surgimento de alguma doença grave. O câncer de
mama é o que mais vem aumentando a incidência
de casos entre as mulheres, e, por isso, tivemos a
iniciativa dessa Campanha de Prevenção”, relata a
diretora do departamento de Assistência à Saúde,
Rosemeire Bueno.
Vale lembrar que um diagnóstico precoce pode
contribuir para a redução do estágio de apresentação do câncer. O autoexame das mamas, por exemplo, pode detectar presença de algum nódulo. Neste
caso é preciso procurar um médico, que decidirá
quais exames a paciente deverá realizar.
Manter um estilo de vida saudável, incluindo atividade física e dieta rica em alimentos saudáveis,
também contribui para a prevenção, que deve ser
complementada com exames como ultrassonografia
de mama e mamograﬁa, realizados periodicamente.
Saiba mais acessando www.inca.gov.br.

Centro Boldrini é referência no tratamento do câncer
Quem não conhece o Centro Infantil de
Investigações Hematológicas Dr. A. Domingos
Boldrini, fundado em 1978, pela médica pediatra Silvia Brandalise, e que implantou o primeiro
Protocolo Brasileiro de tratamento da LLA (Leucemia
Linfóide Aguda), que modificou a história desta leucemia no Brasil: passando dos 5% de cura até 1977
para o atual percentual de 70% a 80% de cura.
A leucemia é a forma mais comum de câncer na
infância e na adolescência, representando em torno
de 30% de todas as neoplasias em crianças menores
de 15 anos de idade. A LLA é o tipo de câncer mais
frequente no Brasil em crianças e adolescentes, com
aproximadamente dois mil novos casos por ano, segundo estimativa do Ministério da Saúde. A Leucemia
Linfóide Aguda T (LLA-T), subtipo da LLA, corresponde a cerca de 15% dos casos de LLA.
Há 33 anos o Centro Infantil Boldrini atua no cuidado
de crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Atualmente, o Boldrini trata cerca de sete
mil pacientes de diversas cidades brasileiras, entre elas
Indaiatuba, através da Volacc (Voluntárias no Apoio
do Combate ao Câncer) e alguns de países da América
Latina, a maioria (80%) pelo SUS. É considerado um dos
centros mais avançados do país, que reúne alta tecnologia em diagnóstico e tratamento especializado, com
índice de cura de 70% a 80% em alguns tipos de câncer.
PERFIL
Silvia Regina Brandalise é a fundadora do Centro
Infantil Boldrini e atual presidente administrativa. A
profissional, muito respeitada no meio, participa de
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diversas sociedades científicas, nacionais e internacionais. Na área de pesquisa, sua equipe do Centro
Integrado de Pesquisas Onco-Hematológicas da
Infância (CIPOI) dedica-se aos estudos da imunologia do câncer e de novos princípios ativos contra o
câncer infantil. No Boldrini, as pesquisas são direcionadas ao Projeto genoma, vinculado à FAPESP.
A médica pediatra, formada pela Escola Paulista de
Medicina, iniciou, em julho de 1970, suas atividades
docentes no departamento de Pediatria da Unicamp,
em regime de dedicação exclusiva ao ensino e à pesquisa, onde permanece até hoje, além de desempenhar funções relevantes, também foi responsável
pelo serviço de hematologia/oncologia pediátrica
e foi a catalizadora na proposta de introdução da
parceria da Unicamp nos serviços comunitários de
Campinas.
A onco-hematologista
Silvia
Brandalise integra também um
grupo internacional de trabalho
na Organização
Mundial da Saúde
(OMS), que discute políticas públicas de prevenção
e controle do câncer da criança e
do adolescente.
Silvia Regina Brandalise

SAÚDE

Ciclo de Palestras encerra ano
com tema Motivação
O Ciclo de Palestra sobre Medicina Preventiva promovido, ao longo do ano, pelo departamento de
Assistência à Saúde foi um sucesso. Ao todo foram
quatro temas diferentes, ministrados pelo médico
Alberto Silva que, com seu jeito irreverente e bem
humorado, compartilhou com o público toda sua experiência de vida pessoal e profissional, abordando
temas relacionados com o cotidiano das pessoas e
com a forma como encaram suas vidas no trabalho
e fora dele.
As duas primeiras palestras aconteceram na sede
do SEPREV, e os temas abordados foram Como chegar bem aos 115 anos e O Mundo da pressa. Para

atender um maior número de interessados, as outras duas palestras: Relacionamento Interpessoal
e Motivação foram realizadas no Centro de
Convenções Aydil Pinesi Bonachella.

Programa de Medicina Preventiva

Visando melhorar a qualidade de vida dos segurados, prevenir doenças, mudar padrões de comportamento e motivar o usuário para o desenvolvimento do autocuidado, o SEPREV dá início, em 2012, ao
programa de Medicina Preventiva.
Reuniões em grupo, com foco nas patologias crônicas (hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo,
entre outras), serão realizadas também na sede do
SEPREV. “Chamaremos os segurados elencados para
a Medicina Preventiva por intermédio da equipe
de trabalho do SEPREV para compor estes grupos”,
lembra a diretora do departamento de Assistência à
Saúde, Rosemeire Bueno.
No decorrer do ano, acontecerão também palestras e campanhas educativas, voltadas aos segurados. As datas serão divulgadas por intermédio dos
meios de comunicação do SEPREV. “Esperamos contar com a participação dos usuários que estão inseridos dentro da categoria de patologias crônicas”,
finaliza Rosemeire.

Auditoria Médica do SEPREV
amplia horários de atendimento
Com o objetivo de melhorar, cada vez mais, o
atendimento aos segurados, a auditoria médica do
SEPREV está disponível de terças às sextas-feiras na
sede do SEPREV, e os horários podem ser confirmados
na própria autarquia.

Vale lembrar que todas as cirurgias, procedimentos
ambulatoriais, exames de alta complexidade e exames
que excederam o limite anual, necessitam de prévia autorização da auditoria médica. Informe-se no SEPREV
antes de agendar seu procedimento.

HOSPITAIs CREDENCIADOs
INDAIATUBA
Haoc - Hospital Augusto de Oliveira Camargo
Av. Franc. de Paula Leite, 399 - Santa Cruz – Indaiatuba/SP
(19) 3801-8200

Associação Evangélica Beneficente de Campinas
Hospital Samaritano
Rua Engenheiro Monlevade, 206 - Vl. João Jorge - Campinas/SP
(19) 3736-1143 - (19) 3736-1121 - (19) 3736-1176

Hospital Geral e Mater. Madre Maria Theodora Ltda
Rua José Geraldo Cerebino Christofaro, 175 – Pq. Santa
Cândida – Campinas/SP
(19) 3756-2000

HAOC - Pronto Atendimento
Rua Presidente Vargas, 1235 - Cidade Nova – Indaiatuba/SP
(19) 3875-7919 - www.haoc.org.br

Irmandade de Misericordia de Campinas
Irmãos Penteado
Avenida Benjamin Constant, 1657 - Cambuí – Campinas/SP
(19) 3737-7000 - (19) 3737-7072

Centro Infantil de Inv. Hematológica
Dr. Domingos A. Boldrini
Rua Doutor Gabriel Porto, 1270 – Cidade Universitária –
Campinas/SP
(19)37875000

Hospital Santa Ignes S/C Ltda
Rua Presidente Vargas, 1591 - Cidade Nova – Indaiatuba/SP
(19) 3885-8400 - www.hospitalsantaignes.com.br
CAMPINAS
Hospital Santa Tereza - Clínica Pierro Ltda
Rua Bernardino de Campos, 804 - Centro – Campinas/SP

Scei Hospital e Maternidade Celso Pierro
Av. John Boyd Dunlop S/N - Jd. Ipaussurama - Campinas/SP
(19) 3343-8489 - (19) 3343-8600 - (19) 3112-1668
(19) 3343-8321
www.puc-campinas.edu.br/institucional/quem/hmcp.asp

ITU
Sociedade Beneficente São Camilo
Rua Joaquim Bernardes Borges, 314 - Centro – Itu/SP
(11) 4013-8000
www.sanatorinhos.org.br

(19) 3733-4333 - (19) 3733-4345 - www.hospitalsantatereza.com.br
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PREVIDÊNCIA

Proventos de aposentadoria
média ou última remuneração

Quanto ao cálculo dos proventos nos benefícios de
aposentadoria, eles podem ser:

PELA MÉDIA DE REMUNERAÇÃO Aposentadorias
fundamentadas pelas regras do artigo 40 da CF/88,
com a redação dada pela EC nº 41/03, e do artigo 2º
da EC n°41/03:
Quando o cálculo dos proventos da aposentadoria
é feito pela média da remuneração, levando-se em
conta as bases de contribuição do servidor, desde
julho de 1994. Os proventos calculados tendo por
base a média aritmética, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder o valor da última remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em
que se deu a aposentadoria, conforme dispõe o §5°

do art.1° da Lei Federal n°10.887/04.
PELA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO Aposentadorias
fundamentadas pelas regras do artigo 3º da EC nº
47/05, e do artigo 6º da EC nº 41/03:
O cálculo dos proventos da aposentadoria, nestes
casos, é equivalente a última remuneração do servidor. É importante esclarecer que, considera-se como
última remuneração do servidor o somatório das
vantagens já incorporadas, na forma da lei, à remuneração do seu cargo efetivo. As vantagens e/ou gratificações que não se incorporaram à remuneração
do cargo efetivo, não farão parte do valor da última
remuneração e, portanto, não poderão integrar os
proventos.

Perguntas e Respostas
O que é a Aposentadoria Compulsória*?
Segundo a legislação atual, todo servidor efetivo ao
completar 70 anos de idade deve ser obrigatoriamente
aposentado, trata-se da Aposentadoria Compulsória,
que é concedida proporcionalmente ao tempo de
contribuição do servidor, até a data da aposentadoria.
Se você está próximo de completar 70 anos e ainda
está na atividade, deve procurar o departamento de
Benefícios Previdenciários para obter mais informações sobre este benefício.
*documentos necessários: (cópia do RG, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, inscrição no PIS/PASEP, comprovante de endereço,
e original da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS,
ou por outro órgão público onde o segurado tenha trabalhado, se o
segurado tiver tempo de atividade anterior à contribuição ao SEPREV).

Por que devo providenciar a Certidão de Tempo de
Contribuição?
O servidor deve apresentar ao SEPREV a CTC Certidão de Tempo de Contribuição do Regime Geral
(INSS) ou de outros regimes próprios de Previdência a
qualquer tempo, para averbação de tempo de contribuição anterior ao ingresso no serviço público do mu-

nicípio. Essa averbação é importante para que a contagem de seu tempo de contribuição possa ser registrada
corretamente em seu cadastro para o cálculo atuarial, a
simulação e a concessão de sua aposentadoria.
Fui avaliado pela perícia médica de auxílio-doença.
Como vou saber qual foi a conclusão?
No dia seguinte à realização de sua perícia, o segurado deve entrar em contato por telefone com o departamento de Benefícios Previdenciários, que lhe
informará a conclusão da perícia médica. Em caso de
concessão de auxílio-doença, posteriormente será encaminhado via correio um comunicado com o período
de dias concedido.
As aposentadorias sem direito à paridade ativoinativo são reajustadas pelo mesmo índice de
reajuste do salário mínimo?
Não, atualmente é garantido às aposentadorias
concedidas pela regra permanente do artigo 40 da
Constituição Federal e pela regra do artigo 2º da
Emenda Constitucional nº 41/03 o reajuste anual pelo
INPC/IBGE (mesmo índice que é aplicado pelo INSS
para as aposentadorias acima do salário mínimo).

CALENDÁRIO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS: APOSENTADORIAS E PENSÕES 2012
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JANEIRO
DIA 06
SEXTA-FEIRA

FEVEREIRO
DIA 07
TERÇA-FEIRA

MARÇO
DIA 07
QUARTA-FEIRA

ABRIL
DIA 05
QUINTA-FEIRA

MAIO
DIA 07
SEGUNDA-FEIRA

JUNHO
DIA 06
QUARTA-FEIRA

JULHO
DIA 06
SEXTA-FEIRA

AGOSTO
DIA 07
TERÇA-FEIRA

SETEMBRO
DIA 06
QUINTA-FEIRA

OUTUBRO
DIA 05
SEXTA-FEIRA

NOVEMBRO
DIA 07
QUARTA-FEIRA

DEZEMBRO
DIA 07
SEXTA-FEIRA

13o - 1ª PARC.
06/JULHO
SEXTA-FEIRA

13o - 2ª PARC.
07/DEZEMBRO
SEXTA-FEIRA

PREVIDÊNCIA

AUXÍLIO-DOENÇA
Valor do Benefício
Há uma dúvida frequente dos segurados com
relação ao valor do salário pago quando se está
em auxílio-doença. Saiba que, desde 01 de abril
de 2008, o benefício de auxílio-doença equivale a
100% da base de contribuição do servidor, ou seja,
não há redução no salário do segurado em gozo de
auxílio-doença.
13º salário
Quando o servidor encerra um período de auxílio-doença, retornando ao trabalho, ele recebe em
sua próxima folha de pagamento o 13º salário proporcional ao período em que perdurou o benefício
(lembre-se que, neste caso, o valor recebido será
abatido do total do 13º no final do ano, pago pelo
seu ente empregador). Por exemplo: um segurado
que permaneceu em auxílio-doença por três meses,
receberá, ao término deste benefício, 3/12 avos do

seu 13º salário (equivalente a três meses), ficando os
nove meses restantes para serem pagos no final do
ano, pelo seu ente empregador.
Caso o auxílio-doença não seja encerrado até o final
do ano corrente, o 13º devido pelo SEPREV será pago
no mês de dezembro, proporcionalmente ao período
de gozo do benefício até este mês.
Acidente de Trabalho
Para o servidor que se afasta por acidente de trabalho, o requerimento do benefício do auxílio-doença
encaminhado ao SEPREV deve acompanhar o documento comprobatório dessa situação, ou seja, o CIAT.
O ato de concessão do auxílio-doença (portaria) deverá especificar que o benefício é decorrente de acidente
de serviço.
Vale ressaltar que, a partir de 01 de abril de 2008,
o afastamento por conta de acidente de serviço não
acarreta nenhuma perda de direito ao servidor.

LISTA DE SEGURADOS QUE DEVERÃO REALIZAR O RECADASTRAMENTO DE
DEPENDENTES NO 1º QUADRIMESTRE DE 2012
JANEIRO
ALESSANDRA TEIXEIRA PINTO
ANTONIO DOS ANJOS DE NOVAES
ANTONIO NICOLAU DE SOUZA
CARLA REGINA SOARES GRUBL
CLEBER DOS REIS RODRIGUES
DANIELA APARECIDA FINATTE
DEBORA PATRICIA MOLINARI
DEBORA PICLUM VERSOSA
EDIVALDO GILBERTO PEREIRA
ELIENE SUSAMAR DE ALVARENGA
ERIVALDO JOSE GOMES
ESTER MAGALHAES
FABIO ANTUNES DE FRANCA
GILMAR SEIBERT DOS SANTOS
IRMA SANCHES DOS SANTOS
IZABEL FERREIRA ALVES
JAQUELINE DA SILVA ROCHA
JOAO MILTON DA SILVA
LEANDRO AMERICO
MARIA DE FATIMA CORREIA BAPTISTA
MARIA DO CARMO MALAQUIAS
MARIA INES DIAS COSTA
NEIDE MOISES
ODENIR ALVES DE FRANCA
OSMAR ALBAROZ
REGINA MARIA DE AGUIAR
REGINALDO MANOEL SIMOES
RODOLFO CESAR REZENDE
RODRIGO TETSUO HIRAI
ROSANA BRIGATTO
ROSEMEIRE CARDOSO DOS SANTOS
ROSIMERY FERNANDES DE SOUZA
SANDRA TEIXEIRA
SIMONE GOMES
SIMONE GORETE MOURAO CELESTE
SOLANGE BONITO
TEREZINHA VICENCIA DA SILVA

FEVEREIRO
ABEL GOMES DOS SANTOS
ADRIANA BUSSOLA GIMENES
ADRIANA ROSA CHRISOSTIMO
ALEX SANDRO WERHMULLER
ANA MARIA PICOLOMINI
ANDREA DO CARMO ROMAO
ANTONIO LUIZ DUARTE CANDIDO
APARECIDA IVANILDE CALDEIRA
CICERO BATISTA DOS SANTOS
CRISTIANE DE JESUS CAMPOS DA
CRISTINA DE LAZARI
DANIELA CRISTINA DE FIGUEIREDO
DAVID RAMOS
DELSON ALVES DOS SANTOS
EDINALDO BRASIL DA SILVA
ELIANE CRISTINA TORRES
ELIZANGELA CRISTINA RAMOS
FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA ALVES
FLADENISIO PEREIRA LOPES
FLAVIA ESTER AVANCI
GESLAINE CRISTINA DOS SANTOS
IARA GISELDA DE OLIVEIRA
INEZ APARECIDA DOS SANTOS
JOAO LUIS BARQUETA PENA
JOSAFA MENEZES DE LIMA
JOSE ANTONIO DA SILVA
JULIO CESAR NARDI AGUIAR
JUNIOR PEREIRA GOMES
LEA SOUZA NAKAO
LUIZ GUSTAVO ROSA
MAGALI CALUNGA
MARCELO MILERIS
MARCIA APARECIDA FAVARO
MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE
MARCOS ANTONIO ROCHA ZANETTI
MARIA CANDELARIA LYRA
MARIA MARGARIDA DE SOUSA
MAURO SIMOES DOMINGUES
PEDRO SERGIO PAPINI
PERCILIA GOMES
REGIANE DIONISIO DA SILVA
ROBSON RENE DE CASTRO
ROSANA FERNANDES DAVANCO
SILENE DE KATIA PERASSA
VIVALDO FRANCISCO OLIVEIRA
WILSON BISPO DOS SANTOS

MARÇO
ANA LUCIA DE MORAES
ROBERTO RODRIGUES LIMA
VAGNER ROBERTO MURGIA
CRISTIANO FABRICIO BRAGUTTI
THOMAZ EDSON DOS SANTOS
MARISA CRESPO
GILMARA RODRIGUES
JOEL LINO DOS SANTOS
APARECIDA DE FATIMA CORTEZ
JOAO MILTON DA SILVA
DALVA MARIA RITTER
ROBERTO CARLOS DA SILVA
EDSON ROBERTO VOLPIANI
WAINER QUITZAU
ELIANDRO FIGUEIRA
VILMA ROSA DA SILVA
FLAVIA ESTER AVANCI
AURELINA DE ALMEIDA SILVA
MARIA JOSE DE ALMEIDA
CARLOS ALBERTO DALAGO
NILZA CHAVIER
LUCIANE MARIA FERRAZ
MARCELINO ELIZIO SEVERINO
GLEIDSON PEREIRA DE OLIVEIRA
RUTENEIA LEAO
MARCOS ROBERTO MONARO
KELLI CRISTINA BENTO
MARLI DE OLIVEIRA
PATRICIA VENANCIO ALVES DE SOUZA
TANIA CASTANHO FERREIRA
PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUSA
WILSON JOSE TIAGO
LUIS CARLOS ZANETTI
CLARICE APARECIDA TRASFERETI
ANA CLAUDIA LEMOS
DEUZEVAN PAES REBOUCAS
MARIA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA
JOSE APARECIDO ALVES
BRAS FRANCISCO DA SILVA
SEBASTIAO PAULINO CORREA
SIRMONE BARBOSA DE OLIVEIRA

ABRIL
ADENILSON SANTOS NOVAES
ANDRE LUIZ FURLAM JUNIOR
ANDREA RAIMUNDO DA SILVA DOS
ANGELA MARIA FEITOSA
ANTONIO DE SOUZA SANTOS
APARECIDA ELEODORO
CARLOS ALBERTO LIMA
CARLOS RONALDO AFONSO
DANIEL SADOCCO
DEMERVALDO JOSE DE ALMEIDA
DEUZENI CEPPOLINI
EDILSON DE MORAIS PIRES
FRANCISCO MENDES
GERSON TARICIO
GILVAN CAVALCANTE
HELIO BIGATTI
JANE MARCIA BONET
JOSE EDUARDO RODRIGUES
JOSE JOAO DE MELO
LAURO FERREIRA
LUCIANA PEREIRA MARIANO
LUCIANO HIGINO DO NASCIMENTO
LUIZ BENEDITO RIBEIRO RAVAZZI
MARCO ANTONIO DE ALEXANDRO
MARCOS ROBERTO LIPPHAUS ALVES
MARCOS UMBERTO DA SILVA
MARIA MERCEDES DOMINGUES DO
MARIO MARTINS JUNIOR
MARLENE RAMOS DA SILVA
MONICA LITRAN
NEILDA GOMES POLIDORIO
NEUSA CHAVIER MEDEIROS
NICOLAS NELSON MIRANDA PARUCCI
NILTON JOSE POLIDORO
ODENIR ALVES DE FRANCA
REINALDO PIRES DE MORAIS
RENATA BELLINI
RITA MARIA DE JESUS LOPES
RONALDO ROGERIO GENEROSO
SERGIO CATELANI
TALITA NAYRANA DA SILVA E TOLEDO
ZENIR ADILSON WULK DE FREITAS
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Vivendo a melhor idade
Há muito tempo que aposentadoria deixou de
ser sinônimo de tristeza e solidão. A turma da
‘terceira idade’ trocou agulhas de tricô e tabuleiros
de xadrez por projetos pós-aposentadoria. Muitos
são os exemplos de idosos que aproveitam as horas,
agora livres, para praticar atividades físicas ou até
mesmo partir em busca de outros trabalhos. Como
a funcionária pública aposentada Maria Olívia
Nogueira de Carvalho que, aos 70 anos, não se
abateu com a aposentadoria e mantém uma rotina
de atividades físicas, com caminhada e aulas de
Pilates, quando possível, também aproveita para
viajar, além de exercer, voluntariamente, o cargo de
secretária da igreja da qual participa e realizar uma
série de trabalhos voluntários na comunidade. “Eu já
era secretária lá, mas com a aposentadoria pude me
dedicar muito mais às atividades”, lembra.
Sempre muito simpática Maria Olívia dedicou sua
vida profissional à área da Educação, atuando como
professora, diretora e orientadora educacional,
cargo este que ocupou, por 16 anos, na FIEC, e que

lhe rendeu o carinho e amizade de muitas pessoas.
“Sempre gostei muito de lidar com pessoas, ouvir os
problemas e, de alguma forma, ajudar a resolvê-los.
Com o trabalho voluntário tenho a possibilidade de
fazer isso sempre”, complementa.
Para a aposentada, o segredo para manter uma vida
saudável e feliz, em qualquer idade,
mas principalmente após os 60
anos, se resume a oito atitudes,
que ela denomina como
‘remédios da natureza’. “Respirar
ar puro, tomar sol em horários
adequados, consumir alimentos
saudáveis, ingerir bastante água,
praticar
atividade
física,
dormir uma média de
oito horas por dia, evitar
o consumo de bebidas
alcoólicas e o principal
deles é acreditar em
Deus”, afirma.

Maria Olívia Nogueira de Carvalho

FINANCEIRO

PROFISSIONAIS DA ÁREA DE FINANÇAS FALAM SOBRE O
TEMA EM DOIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO SEPREV
Durante o mês de setembro o SEPREV realizou
dois eventos com o tema Finanças. O primeiro
encontro, que aconteceu no dia 9, foi uma
palestra, patrocinada pelo Banco Santander,
ministrada na sede do SEPREV pelo economista
Aquiles Mosca, que falou ao público, formado por
representantes dos institutos de Previdência de
municípios da região, conselheiros e funcionários
da autarquia, sobre o mercado financeiro mundial
e especialmente do Brasil (tendências e
perspectivas), onde e quando investir,
além de enfatizar a importância de um
planejamento financeiro pessoal.
O segundo encontro aconteceu no dia
22 e foi um curso realizado em parceria
com a Prefeitura, na Escola Ambiental
Bosque do Saber, e ministrado por
Renato Silva, da BM&FBOVESPA – que
desde 2002 investe no Programa de
Educação Financeira da Bolsa, com
o intuito de oferecer à comunidade

cursos com foco no planejamento financeiro e
no funcionamento dos mercados de capitais e de
derivativos. Participaram deste evento servidores
da Prefeitura e das autarquias municipais.
“Acreditamos que este contato com profissionais
ligados à educação financeira possa proporcionar
algum ganho de conhecimento, tanto na vida
profissional, como nas questões pessoais”,
comenta o diretor Financeiro, Marcos Barce.

Aquiles Mosca

EXPEDIENTE

Renato Silva
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