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D IVERSOS

Editorial
Planejamento Estratégico - Construindo
um SEPREV melhor
Como se constrói o futuro? O que quero ter no futuro? Como alcançar
esses objetivos e como saber se estou no caminho certo? A resposta a
essas e a tantas outras perguntas é: PLANEJAMENTO.
Na vida pessoal se você quer trocar de carro ou comprar uma casa você
precisará se planejar para poupar um pouco de dinheiro para conquistar
esses objetivos. E nas organizações públicas e privadas? Como isso
funciona? Para que serve?
O Planejamento Estratégico é pautado nos princípios da boa governança,
transparência, equidade, ética e responsabilidade corporativa e social que
visam a excelência no atendimento e qualidade dos serviços realizados no
crescimento e consolidação da organização. No caso do SEPREV também
auxilia na manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.
Planejar significa estabelecer objetivos e determinar de que forma iremos
alcançá-los, planejar um objetivo e pensar em alternativas eficazes e
eficientes, que utilizem menos recursos e tempo. Ao traçar metas e
implantarmos o planejamento estratégico, o instituto padroniza sua
linguagem e ações a curto, médio e longo prazo, tornando-se mais forte.
Nesse sentido, o SEPREV está trabalhando na elaboração de seu
Planejamento Estratégico, envolvendo Conselho Administrativo,
Conselho Fiscal, diretoria e colaboradores, buscando excelência na gestão
da Previdência e da Assistência à Saúde.
Estamos em um momento provocativo e inspirador, em busca de um olhar
inovador para o nosso futuro, contribuindo com o crescimento e
desenvolvimento. Fala-se muito em fomento, em mudança, em iniciativa
e, principalmente, em capacidade, o que é muito bom, ao qualificar os
debates e oxigenar as ideias, impulsionando nossa Previdência.
Temos que efetuar vários debates para chegar onde queremos, mais do
que isso, temos que saber onde queremos chegar, qual direção seguir, e
nos perguntarmos o que temos feito para ajudar a percorrer esses
caminhos.
São perguntas feitas para iniciar o Planejamento Estratégico de uma
organização, nossos planos pessoais, de carreira, de vida em grupo,
planos reestruturais, planos de governança, planos administrativos,
enfim, em todos os casos, quando se deseja prosperar de forma
organizada e com um bom grau de segurança, é necessário estabelecer
objetivos, delinear ações e principalmente monitorar os resultados
alcançados.
Planejar não costuma ser um processo natural, a tendência é direcionar
nossas energias para as ações e para aquilo que produz resultados diretos.
Para que possamos traçar um plano, consumimos quantias significativas
de tempo, e, ao final do processo, ainda nos encontraremos no mesmo
lugar de partida. Por isto, se não houver a efetiva consciência da
necessidade de um planejamento bem estruturado, ele certamente será
deixado em segundo plano.
O ponto de partida é, de fato, a aceitação de que é necessário planejar. Os
principais envolvidos nesse sistema - diretoria, funcionários, conselheiros
e o governo - precisam interagir, estar alinhados e coordenar ações
conjuntas para iniciarmos um planejamento.
Confiamos que o Planejamento Estratégico é o caminho a ser trilhado
para que possamos atingir os resultados que queremos, propondo
inovações que se traduzam, a longo prazo, em melhorias nos serviços
prestados.

Atualize o seu

Cadastro

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.

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
Pessoalmente na sede do SEPREV

Missão

Valores

Promover o bem-estar dos

Ética
Autossustentabilidade
Pró-atividade
Transparência

nossos segurados através da
gestão dos recursos e
serviços prestados.

Composição dos Conselhos
Administrativo e Fiscal 2017

Conselho
Administrativo

Jacimara Martins Siqueira de Miranda
José Ovídio Biguetti
Deusdet Rodrigues da Costa
Vani Rosa Moreira Rieder
Jaciara Lages Dutra
Sérgio Bernardinelli Nitsch*
Bernardete Stifter Werneck de Almeida (Ausente)
*Posse em 13/09/2017, em substituição ao conselheiro Rogério
Giora Pereira, afastado por tempo indeterminado.

Conselho Administrativo - 2017

Informativo 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. Com esse cadastro o
SEPREV deixará de enviar a versão impressa para sua residência.
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Conselho
Fiscal

Deusdedit Beloto
Osni Carlos Wulf
Ana Regina Bernardini Braz
Waldemar Batista Junior
Josias Luis Xavier * (ausente)
*Posse em 08/12/2017, em substituição ao conselheiro Marcelino
Elizio Severino, que renunciou ao cargo.

Funcionário
Padrão 2017

Uma tarde muito animada marcou as comemorações do Dia do Idoso

Dia do Idoso
é celebrado com
dança circular
Para celebrar a longevidade em toda sua beleza e sabedoria, o SEPREV
realizou, no dia 4 outubro, a 3ª edição do Muito Além do
Envelhecimento, em homenagem ao Dia do Idoso, comemorado no
dia 1º do mesmo mês.
Os segurados e a equipe organizadora tiveram uma tarde muito
agradável. A programação contou com homenagem da autarquia a
todos os segurados que estão na melhor idade. Na sequência os
participantes foram convidados a entrar em contato com sua essência
interior, por meio da Dança Circular, conduzida por Graciela Regina,
focalizadora de Danças Circulares e pós-graduada em Musicalização
para Educadores.
O evento contou ainda com sessões de quick massage com os alunos
de Fisioterapia da Faculdade Max Planck, ultrassonometria do
calcâneo, exame que verifica a densidade e resistência dos ossos,
oficina de automaquiagem Mary Kay, sorteio de brindes e coffee break.

Na eleição do título de Funcionário
Padrão desse ano, o SEPREV elegeu
a servidora Eunice Rodrigues de
Carvalho, que trabalha na autarquia
desde 2010 no cargo efetivo de
Assistente Social. A solenidade de
entrega do título aconteceu no dia 9
de dezembro, no CIAEI - Centro
Integrado de Apoio à Educação de
Indaiatuba. A equipe do SEPREV
parabeniza a servidora por essa
conquista.

Autarquia conquista prêmio de
Boas Práticas de Gestão Previdenciária

Dia do Servidor
Em homenagem ao Dia do
Servidor Público, comemorado
em 28 de outubro, o SEPREV
promoveu atividades especiais
p a ra a s u a e q u i p e. O s
colaboradores participaram de
um bate-papo sobre o tema
Plenitude no meu trabalho,
com o facilitador e coach Renato Maggieri, ganharam sessões de quick
massage e para fechar a comemoração, um delicioso café da manhã de
confraternização. Além disso, a autarquia foi convidada a participar da 3ª
Semana do Servidor, promovida pelo setor de Recursos Humanos da
Prefeitura, representada pela coach e enfermeira Valéria Santos, que
ministrou uma palestra sobre Inteligência Emocional, no auditório da
prefeitura.

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

O superintendente do SEPREV, Antonio Corrêa, e representantes de outros
institutos de Previdência, na entrega da premiação, que aconteceu em
setembro, durante o Congresso promovido pela Aneprem

O SEPREV conquistou o 3º lugar no 8º Prêmio de Boas Práticas de Gestão
Previdenciária, na categoria Instituição de Grande Porte, promovido pela
Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios
(Aneprem).
A premiação aconteceu durante o 17º Congresso Nacional de Previdência
da Aneprem, realizado de 18 a 20 de setembro, em Curitiba (PR), e teve
como tema central os desafios do RPPS frente à reforma da Previdência,
possibilitando aos gestores, conselheiros e servidores um amplo debate e
um aprofundamento sobre diversos assuntos relevantes. Entre os temas
abordados: Desafios e Oportunidades de Investimentos no Cenário
Econômico Atual, Sustentabilidade do RPPS, Governança e Transparência
na Gestão Previdenciária e Perícia Médica como Instrumento de Controle
na Gestão Previdenciária.
Para essa premiação foram avaliados diversos itens pautados nos
princípios da transparência, equidade, ética e responsabilidade
corporativa e social. Dentro da programação, o projeto executado pela
autarquia, Viabilizando a Concessão das Aposentadorias
Especiais, foi apresentado pelo procurador autárquico e diretor do
departamento Jurídico do SEPREV, Douglas Tanus A. F. Figueiredo.

www.facebook.com/seprev.indaiatuba
@seprev.indaiatuba
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Mais de 500 segurados
realizam exame do Calcâneo

Workshop Qualidade de Vida reúne
segurados em tarde animada
Com objetivo de conscientizar os segurados sobre a importância de adotar
um estilo de vida saudável para um envelhecimento ativo e uma vida com
mais qualidade e bem-estar, o SEPREV promoveu, em setembro, a 3ª edição
do workshop Eu cuido hoje, do meu amanhã.
O evento, realizado no anfiteatro da Prefeitura, iniciou com a Blitz da Saúde,
que ofereceu gratuitamente exames de bioimpedância corporal, glicemia
capilar e colesterol, aferição de pressão arterial, avaliação física e postural,
baropodometria (teste da pisada) e quick massage.
Na sequência, os participantes se divertiram muito com a apresentação da
banda Rádio Comida, que levou em seu repertório diversas paródias
gastronômicas. O evento contou ainda com a palestra O Poder da
Autoestima, com a coach e
enfermeira da Medicina
Preventiva, Valéria Santos.
No encerramento foi realizado
um delicioso coffee break
saudável ao som do repertório
criativo e divertido da
Rádio Comida.

A equipe da Medicina Preventiva realizou uma força tarefa percorrendo,
de 2 a 6 de outubro, todas as secretarias para que os segurados
fizessem, gratuitamente, o exame de Ultrassonometria Quantitativa do
Calcâneo (USQ). Durante o período foram realizados 534 exames, deles,
14 foram identificados como casos de osteoporose e outros 84 de
osteopenia, que é a perda precoce de densidade óssea, que torna os
ossos mais fracos. Todos os casos foram orientados e encaminhados
para exames complementares e tratamento.
O dia 20 de outubro é o Dia Mundial da Osteoporose e, de acordo com a
Fundação Internacional de Osteoporose (IOF), trata-se de uma doença
que atinge aproximadamente 10 milhões de pessoas só no Brasil. Os
dados da IOF ainda revelam que, a cada três pessoas que sofreram
fraturas no quadril, um tem osteoporose e de cada cinco diagnosticados,
apenas um recebe algum tipo de tratamento. A USQ é um procedimento
simples que detecta rapidamente o risco de fratura e desgaste dos ossos,
facilitando a prevenção da doença.

Peso Sob Medida auxilia segurado no processo de reeducação alimentar
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A iniciativa Peso Sob Medida - Reeducação Alimentar e Bariátrica existe
desde 2014 e já soma atendimento a 184 segurados. Desse número,
somente 10% dos participantes desistiram do processo de perda de
peso antes de concluir o tratamento, porém, a grande maioria obteve
bons ou excelentes resultados. “Mais do que se sentir bem em frente ao
espelho, muitos segurados conseguiram incorporar algumas mudanças
significativas, mesmo que pequenas, para a saúde integral,
incorporando hábitos alimentares saudáveis ou abandonando o
sedentarismo”, relata a coach e enfermeira da Medicina Preventiva,
Valéria Santos.
São três modalidades de grupos terapêuticos específicos e reeducação
alimentar é o foco de um deles. A monitora de creche Silvana
Montebugnoli, que participa das reuniões desde agosto do ano passado,
relata que sentia dores nas pernas e costas, causadas pelo sobrepeso, e
que, por isso, começou a repensar sua alimentação, na mesma época que
surgiu a oportunidade de ingressar no grupo. Desde então, percebeu
algumas mudanças: redução no número do manequim, mais disposição
e melhora em sua saúde, inclusive contou com a parceria do filho nas
escolhas certas no momento da refeição. "Foi difícil tirar o doce do dia a
dia. Era um vício, mas com o apoio dos encontros, a troca de receitas e as
palavras de incentivo do grupo do WhatsApp, mudei meus hábitos e
emagreci. Não tenho mais dores e me sinto mais feliz", conta.
Outro público atendido pelo programa é o de segurados que têm
indicação de cirurgia bariátrica. Entre os participantes que estão se
preparando para o procedimento cirúrgico, a pedagoga Ivana Perini, de
55 anos, que está com cirurgia agendada, afirma que o emagrecimento
foi motivado principalmente por um problema de saúde, a artrose, que
causava muitas dores, e as reuniões foram o suporte essencial desde o
início do ano. "Quando você está sozinho parece que o problema é só
seu, já no grupo tem pessoas que estão passando pela mesma situação.
A terapia foi fundamental para mim, e agora é só aguardar o dia da
cirurgia", ressalta a segurada que tinha previsão de operar no dia 21 de
novembro.
Desde 2014 até o momento foram realizados 41 procedimentos
cirúrgicos. Em 40 deles o paciente emagreceu e conseguiu manter um
estilo de vida saudável, sendo que 21 desses segurados continuam com

tratamento multidisciplinar mensal no grupo de pós-bariátrica. Apenas
um caso não obteve resultado satisfatório por opção de não aderir a
mudança de hábitos. "É válido ressaltar que mesmo com a cirurgia
bariátrica, a mudança no estilo de vida é uma condição indispensável
para a manutenção de um peso saudável", salienta Rosemeire Bueno,
diretora do departamento de Assistência à Saúde.
Esses dados apenas reforçam o objetivo de ajudar mais e mais
segurados. Somente neste semestre, 30 participantes passaram pelo
processo de preparação para possível intervenção cirúrgica e outros 33
estão em tratamento conservador com a reeducação alimentar.
Dentre os casos de sucesso desta modalidade de tratamento, tem a
história do José Leandro Aparecido dos Santos, 31 anos, que teve o
SEPREV como um aliado na busca por uma vida mais saudável. "Eu era
totalmente sedentário quando comecei o programa. Estava com 119,5
quilos e em um ano reduzi cinco quilos para fazer a cirurgia bariátrica em
2015. No processo de emagrecimento eu cheguei aos 74 quilos e
também descobri uma paixão pela corrida. Já participei da São Silvestre,
corri a Meia Maratona de São Paulo esse ano e vou agora participar da
Corrida Cidade de Indaiatuba", relata.
Desde o início do ano, José Leandro integra o grupo de pós-bariátrica e
compartilha sua experiência com quem passa pelas mesmas
dificuldades desse processo de reversão da obesidade. "Essa mudança
foi mais do que alimentação e exercícios físicos, o trabalho psicológico
também foi essencial para que eu chegasse na qualidade de vida que
tenho hoje", relembra.
Para participar dos grupos do programa Peso Sob Medida o segurado
precisa procurar o setor de Medicina Preventiva. Mais informações pelo
telefone (19) 3825 4600.

Outubro Rosa reúne segurados
em mês de conscientização

Reeducar forma primeira turma

Mesmo sabendo dos benefícios de uma boa alimentação, de fazer
exercícios físicos e de adotar um estilo de vida saudável, colocar em
prática novos hábitos e mudar comportamentos, nem sempre é uma
tarefa fácil. Pensando nisso, O SEPREV lançou, em agosto, o curso
Reeducar Construindo um Estilo de Vida Saudável, uma proposta
inovadora, que permite aos segurados alcançar estes objetivos
investindo na saúde integral e qualidade de vida.
A primeira turma se formou no dia 5 de dezembro e entre os
participantes estava a técnica de laboratório Maria Aparecida de Souza,
de 48 anos, que se descobriu diabética e sabendo que teria que repensar
a alimentação se apavorou, no primeiro momento, até começar as aulas
do curso. “Agora eu sei que é possível viver com diabetes. Eu aprendi a
ler rótulos e entender o potencial de cada alimento, mudei meus hábitos
com tudo que aprendi e agora minha família também tem uma vida mais
saudável. A experiência do curso é muito bacana porque temos acesso a
informações muito importantes que são passadas com propriedade”,
relata.
O curso, que terá novo grupo em 2018, conta com suporte de
nutricionista, enfermeiro, coach e professor de educação física, tem
duração de três meses e está dividido em seis módulos.
As inscrições para a próxima turma do Reeducar terão início em 8 de
janeiro e o número de vagas será limitado a 35 participantes. Os
encontros devem acontecer a partir de 20 de fevereiro. Para se inscrever
o segurado precisa procurar o setor de Medicina Preventiva. A
participação é gratuita, porém é imprescindível que o interessado esteja
disposto a construir um estilo de vida saudável, que inclui ter uma vida
mais ativa com qualidade e bem-estar, além de estar aberto para
mudanças e disposição para sair da zona de conforto.

Para desmistificar os mitos que cercam o Câncer de Mama e estimular a
prevenção, o SEPREV promoveu a 6ª edição da campanha Outubro Rosa,
disponibilizando gratuitamente, durante todo o mês, mamografias para
as seguradas acima de 40 anos, que estavam há mais de um ano sem
realizar o exame.
Além do exame, no dia 19 de outubro a equipe da Medicina Preventiva
do SEPREV participou de uma ação promovida pela Secretaria Municipal
de Urbanismo e Meio Ambiente, realizada durante um café da manhã
oferecido às servidoras da Secretaria. Na ocasião, a coach e enfermeira
da Medicina Preventiva, Valéria Santos, promoveu um bate papo sobre o
tema Singularidade da Mulher, abordando autoestima, autocuidado
e saúde da mulher. “Foi extremamente produtivo e gratificante trabalhar
em parceria com a Semurb e integrar essa relevante ação em prol do
bem-estar das mulheres”, ressalta a enfermeira.
Já no dia 25 de outubro, encerrando a campanha, os segurados
participaram da Tarde de Conscientização, com uma
programação especial, que contou com dinâmica sobre neurociência,
com a fisioterapeuta e especialista em RPG, Adriana Avelar, abordando o
tema Postura Corporal Para Vencer. Na sequência a palestra Eu
Venci o Câncer, com a psicóloga Célia Regina Neme, especialista em
programação neurolinguística e gerontologia. A profissional explicou
como se posicionar vitoriosamente diante de uma doença grave,
compartilhando seu relato pessoal de superação ao câncer.
Quem também compartilhou sua história foi a segurada Maria Q.
Magalhães, diagnosticada com Câncer de Mama na campanha de 2014,
e que graças ao diagnóstico precoce conseguiu fazer o tratamento e
dividiu com os presentes sua experiência e o processo até a cura. O
evento contou ainda com oficina de automaquiagem Mary Kay, sorteio
de brindes e coffee break.

Outubro

ROSA
Novembro Azul
Para desmistificar os paradigmas que rodeiam a saúde
masculina, o SEPREV promoveu a 3ª edição da campanha
Novembro Azul. Ao longo do mês de novembro, além do
ciclo de palestras sobre o tema, todos os segurados com
mais de 45 anos, que estão há mais de um ano sem se
consultar com o médico urologista, puderam fazê-lo com
Novembro isenção da coparticipação.
A campanha também contou com encontros da Medicina
Preventiva. O ciclo se iniciou no dia 1º de novembro com
a nutricionista Carolina Vecchi, que abordou o tema Nutrição Funcional
para Saúde do Homem. No dia 8 o cirurgião dentista Alexandre Vianna
Marvulo explicou sobre Saúde Bucal e no dia 22 o médico urologista
Roberto Chuffi ministrou a palestra com o tema Síndrome Metabólica e

AZUL

Você sabia...
...que os exames têm validade de até seis meses após sua realização?
Por isso, quando for a uma consulta, mesmo que seja com outro médico,
leve-os juntos. Essa medida facilita o atendimento e evita expor o
paciente à realização do exame por mais de uma vez, bem como um novo
pagamento da coparticipação.
...que pode utilizar o recurso disponível para busca de credenciados
disponível no aplicativo para celulares (sistemas Android e IOS) e
também na aba Saúde, disponível no site? Lembre-se que o SEPREV não
disponibiliza mais o guia impresso e que sua última versão já está
desatualizada.
LEMBRE-SE: Antes de efetuar qualquer pagamento à rede
credenciada informe-se no SEPREV.

Saúde do Homem.

Para encerrar a programação, no dia 29, aconteceu um evento especial
que teve como tema Quando a Impotência Bate na Porta. No encontro,
a psicóloga Lane Raia explanou sobre situações inesperadas que ocorrem
ao longo da vida, como alguns exames, laudos e diagnósticos, além de
câncer, impotência sexual e a morte, com a proposta de refletir sobre as
maneiras de lidar com todas essas situações, além disso, ainda
compartilhou dicas de como resistir e se fortalecer, reinventando-se diante
das adversidades da vida. O evento ainda contou com sessões de quick
massage, oferecidas pela Clínica Genaro, sorteio de brindes e coffee
break.

5

P REVIDÊNCIA

HORA DO ACOLHIMENTO
Com saldo positivo PREAP
encerra ciclo e departamento
programa novidades para 2018

PREAP
Programa Pré-Aposentadoria

O PREAP (Programa Pré-Aposentadoria) comemora mais um ano de
sucesso. Lançado em 2015, o programa auxilia o segurado no período de
transição para sua aposentadoria e vem realizando encontros mensais
com temas diversificados e pertinentes ao período. Para 2018, além do
programa ativo, o departamento de Benefícios Previdenciários está
programando uma série de novidades, entre elas, a implantação do
Programa Pós Aposentadoria.
Ao longo dos encontros promovidos em 2017, cerca de 170 segurados
participaram das atividades realizadas. De acordo com a diretora de
Benefícios Previdenciários, Patrícia Butuhy, já estão programadas
mudanças para o próximo ano. “O SEPREV se preocupa com o bem-estar
do segurado, auxiliando na construção do projeto de vida para o futuro e
ajudando a prepará-lo para esta grande mudança, afinal, a vida
continua normalmente após a aposentadoria”, comenta a diretora.
RETROSPECTIVA O primeiro encontro do ano foi realizado em
fevereiro, com a palestra Envelhecimento Bem-sucedido, ministrada
pela médica geriatra, Vanessa Gubel, que abordou temas como a
importância de hábitos preventivos e escolhas saudáveis nas diferentes
fases da vida. Em março o encontro foi guiado pelo advogado e
procurador autárquico, Douglas Tanus A. F. Figueiredo, que falou sobre
Benefícios Previdenciários e a Reforma da Previdência. Para o mês de abril
foi convidado o palestrante Marcos Simões, que explanou sobre o quanto
os desafios podem ser transformados em oportunidades, se encarados da
maneira certa, com a palestra Por Uma Vida Mais Leve.
No mês de maio o PREAP promoveu o curso de Educação Financeira,
ministrado pela especialista Patrícia Dourado Costa. Fechando o
primeiro semestre, em junho, o encontro foi com a enfermeira da
Medicina Preventiva e coach Valéria Santos, que falou sobre os desafios
de se conviver bem com outras pessoas e consigo mesmo, na palestra A
Arte da Convivência Harmoniosa. O tema de agosto foi Tempos
Modernos, Amor ao Trabalho, comandado pelo filósofo e professor
Emerson Carneiro. Em setembro o PREAP realizou a Oficina de
Artesanatos com a professora de educação artística e pedagoga Wilma
Aparecida Schroeder, que ensinou técnicas de revestimento, além de
proporcionar uma experiência prática, na qual os segurados usaram
filtros de papel para cobrir uma caixa de madeira de forma criativa.
Em outubro foram realizados dois encontros: a 3ª edição do Muito
Além do Envelhecimento, em comemoração ao Dia do Idoso, em
parceria com o setor de Medicina Preventiva, e a palestra O Amanhã
Começa Hoje!, ministrada por Andrea e Sergio Simonato. Em
novembro o filósofo e professor Emerson Carneiro retornou ao SEPREV
com a palestra Desapego.
Para encerrar o ciclo de encontros de 2017 do PREAP, aconteceu, neste
mês, a Oficina de Guirlandas, na qual os segurados aprenderam a
confeccionar o enfeite com a artesã Dalva Gracy Renzi da Silva.
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O servidor, quando se aposenta, se depara com uma nova
realidade, sem o compromisso com trabalho, iniciando-se,
assim, um novo ciclo em sua vida e o vínculo com o instituto de
Previdência que mantém seu benefício.
No acolhimento realizado pelo SEPREV, além de dar as boasvindas aos novos beneficiários e deixá-los à vontade em sua
nova casa, a autarquia tem como objetivo apoiá-lo em sua
jornada, ajudando-o a se conhecer melhor, permitindo que faça
suas escolhas e utilize esta nova etapa de vida de forma
produtiva, prazerosa e responsável.
Durante este ano foram concedidas pelo SEPREV 156
aposentadorias, sendo que todos foram acolhidos pela
instituição, permitindo assim que a autarquia conheça cada um
dos beneficiários, esclarecendo dúvidas, bem como orientá-los
sobre como proceder quanto ao PIS/PASEP e o uso do cartão do
aposentado. Nesta etapa também ocorre a entrega da
documentação da concessão do benefício. “A Hora do
Acolhimento é ainda, para nós, o momento de apoiar o
segurado na adaptação desta nova fase de sua vida”, ressalta
Danilo F. Lourençon, coordenador administrativo do
departamento de Benefícios Previdenciários.
Ainda durante a Hora do Acolhimento o segurado é
apresentado aos programas desenvolvidos especialmente para
eles.

Calendário de pagamento dos benefícios
de aposentadoria e pensão em 2018
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

PAGAMENTO
05 – Sexta-feira
07 – Quarta-feira
07 – Quarta-feira
06 – Sexta-feira
07 – Segunda-feira
07 – Quinta-feira
06 – Sexta-feira
07 – Terça-feira
06 – Quinta-feira
05 – Sexta feira
07 – Quarta-feira
07 – Sexta-feira

Julho

13º - 1ª Parcela
06 – Sexta-feira

Dezembro

13º - 2ª Parcela
07 – Sexta-feira

Relação de segurados que precisam fazer recadastramento
Confira a lista de segurados que precisam realizar o recadastramento de dependentes no 1º quadrimestre de 2018.
Janeiro / 2018

Fevereiro / 2018

Abril / 2018

Março / 2018

ADELI ELIAS DE SOUZA

ADRIANA BUSSOLA GIMENES

ALINE DE JESUS PEREIRA

ADEVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

ADILSON PEREIRA DOS SANTOS II

ADRIANA ROSA CHRISOSTIMO

ANA CLAUDIA LEMOS

ADRIANA FERREIRA FELICISSIMO DOS SANTOS

ALESSANDRA TEIXEIRA PINTO

ALCIONE VALIM

ANA FLAVIA MORETTI DE ALMEIDA

ALINE DA SILVA ALMEIDA

ANTONIO DOS ANJOS DE NOVAES

ALEXANDRE FERREIRA

AURELINA ALMEIDA SILVA

ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA

ANTONIO NICOLAU DE SOUZA

ANA MARIA PICOLOMINI

CARLOS ALBERTO DALAGO

ANTONIO DE SOUZA SANTOS

ARILAINE PRAZERES DA SILVA

ANDRE HENRIQUE LINO

CARLOS SABINO DA SILVA

APARECIDA ELEODORO

CARLA REGINA SOARES GRUBL

ANDREA DO CARMO ROMAO

CICERO ANTONIO DA SILVA

APARECIDO ADEMIR DOS SANTOS RODRIGUES

CICERO MOREIRA DE ALMEIDA

APARECIDA IVANILDE CALDEIRA

CRISTIANO FABRICIO BRAGUTTI

CLEILANE MENDES FERNANDES

DAIANE PINHEIRO

CARLOS ALBERTO LIMA

DEUZEVAN PAES REBOUCAS

CRISTIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA

DANIELA APARECIDA FINATTE

CARLOS ALBERTO LIMA

EDSON ROBERTO VOLPIANI

DANIEL SADOCCO

DEBORA LOPES RANGEL COSTA DE SILVA

DANIELA CRISTINA DE FIGUEIREDO CRUZ

ELIANDRO FIGUEIRA

DARCELIA PUCH

DEBORA PATRICIA MOLINARI

DAVID RAMOS

GILMARA RODRIGUES

DEMERVALDO JOSE DE ALMEIDA

DEBORA PICLUM VERSOSA

EDINALDO BRASIL DA SILVA

GLEIDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

DEUZENI CEPPOLINI

ELIENE SUSAMAR DE ALVARENGA

EDNALDO SILVESTRE DA SILVA

IRACI FERREIRA DOS SANTOS

EDUARDO ZERBINI FILHO

ELISA DE SALLES FONSECA

ELIANE CRISTINA TORRES

JESSICA APARECIDA DA SILVA

ELIZENE FRANCISCA DO NASCIMENTO

GENESIO BISPO

ELKE CELENE PINTO

JOAO MILTON DA SILVA

FABIANA APARECIDA GUIMARAES LOPES

GERSON DA SILVA

EMERSON MAGNO VALLE

JOSE APARECIDO ALVES

FERNANDA CRISTINA DE BARROS

GILSON APARECIDO SOARES LEITE

ERIKA LUCIANE DA SILVA

JOSE MARCELO CARVALHO DE SOUZA

GILVAN CAVALCANTE

HELENI REGINA MALVEZZI

FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA ALVES

LUCIANE MARIA FERRAZ

HELIO BIGATTI

JAQUELINE DA SILVA ROCHA

FLADENISIO PEREIRA LOPES

MARCELINO ELIZIO SEVERINO

IVONETE APARECIDA CORTEZE CARLI

JOSIANE DE LOURDES MARTINS

FLAVIO DENISIO PEREIRA LOPES

MARCIA REGINA FIRMINO DOS SANTOS

JANE MARCIA BONET

KELLEN CRISTINA TOBALDINI

FRANCISCA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

MARCOS HIPOLITO DOS SANTOS

JOSE EDUARDO RODRIGUES

KELLY DOMINGUES DOS SANTOS

GESLAINE CRISTINA DOS SANTOS

MARIA JOSE DE ALMEIDA

JOSE JOAO DE MELO

LAERCIO DA SILVA

IARA GISELDA DE OLIVEIRA

MARIA SANTA DA SILVA VIGARANI

JOSE MARCELO CARVALHO DE SOUZA

LEANDRO AMERICO

JOAO AIRES FIGUEIREDO

MARISA CRESPO

LAURA ADRIANA RIOS

LUIZ ANTONIO LOATTI

JOSE ANTONIO DA SILVA

MIRTES MOREIRA GALVES

LUCIANA BEGA

LUIZ CARLOS DA SILVA

JULIO CESAR NARDI AGUIAR

NILZA CHAVIER

LUCIANO HIGINO DO NASCIMENTO

MARCELO LEME DO PRADO

KELLY CRISTINA PAZINI

PATRICIA VENANCIO ALVES DE SOUZA

LUCIRENE FERREIRA MENDES

MARCIA REGINA FIRMINO DOS SANTOS

MAGALI CALUNGA

PATRICK MORAES DE AQUINO

LUIZ CARLOS RODRIGUES

MARCIO RENATO THOMAZ

MARA ELIANA MARTINS

PAULO SERGIO GRANATO

MARCIA ESTELA PAULA VIEIRA

MARCOS BATISTA

MARCELO LEME DO PRADO

RENATA ROTELLA MAGALHAES

MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO

MARIA DE FATIMA CORREIA BAPTISTA

MARCIA APARECIDA FAVARO

ROBERTO RODRIGUES LIMA

MARIA HELENA DIAS GASPARINI

MARIA INES DIAS COSTA

MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

RODRIGO PIRONHE DANUCCIO

MARIA ROSARITA DE FREITAS

MARILENE WULF

MARCOS ANTONIO ROCHA ZANETTI

RUTENEIA LEAO

MARIO MARTINS JUNIOR

MONICA RODRIGUES DA COSTA

MARCOS ROBERTO CRUZ

SEBASTIAO PAULINO CORREA

MONICA LITRAN

NILTON JOSE POLIDORO

MAURO SIMOES DOMINGUES

SERGIO APARECIDO DE ALMEIDA

NEILDA GOMES POLIDORIO

OSMAR ALBAROZ

MILTON DE JESUS MARTINS

SERGIO HENRIQUE DIAS

NEUSA CHAVIER MEDEIROS

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PIRES

PERCILIA GOMES

SIRMONE BARBOSA DE OLIVEIRA

NILTON JOSE POLIDORO

REGINA MARIA DE AGUIAR

RICARDO PEREIRA DA ROCHA

TANIA CASTANHO FERREIRA

ODENIR ALVES DE FRANCA

RODOLFO CESAR REZENDE

ROSANA FERNANDES DAVANCO

THOMAZ EDSON DOS SANTOS DIOLINDO

PAULO SERGIO GRANATO

RODRIGO TETSUO HIRAI

SANDRA DE FATIMA BORGES FERNANDES

URSULA DE SOUZA ALVES

RONALDO ROGERIO GENEROSO

ROSANA APARECIDA CANO

SILENE DE KATIA PERASSA

VAGNER ROBERTO MURGIA

ROSEMIR PERESSIN PETRUCELI

ROSANA BRIGATTO

SIMONE SATOMI NAKANISHI

VANESSA CRISTINA NUNES

SERGIO CATELANI

SANDRA MARIA PIRES PIMENTEL STAIANOF

SOLANGE CRISTINA PIATO

VIVIANE APARECIDA FERNANDES

SERGIO HENRIQUE DIAS

SOLANGE BONITO

VANDERLEY APARECIDO ROSA DA SILVA

VERA LUCIA DE OLIVEIRA II

TEREZINHA VICENCIA DA SILVA

VITOR PANSONATO

VICTOR HUGO BONEQUINI

VALDENIR PEREIRA GOMES

VIVALDO FRANCISCO OLIVEIRA

VILMA RIBEIRO DA SILVA

VERA LUCIA DA SILVA

WLADIMIR SOARES

WANDERDAYK BARBOSA DE OLIVEIRA

YARA VANESSA ZOPPI

WILLIAN RIBEIRO CUNHA
ZENIR ADILSON WULK DE FREITAS

Pagamento 13º Salário

O SEPREV, cumprindo o cronograma anual de pagamentos, incluiu na Folha de Pagamento
de dezembro, a segunda parcela do 13º salário dos servidores aposentados e pensionistas.

Recadastramento
de dependentes
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)
38254604 ou pelo e-mail previdencia@seprev.sp.gov.br.

1º 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.
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A reforma da Previdência
e o Direito Adquirido
As notícias relacionadas à reforma da Previdência trazem agitação,
ansiedade e desordem entre os segurados que almejam obter a
aposentadoria em poucos anos e, agora, são surpreendidos com a
alteração das regras vigentes, correndo o risco de trabalharem por mais
tempo do que já estava planejado.
O grande questionamento daqueles que estão prestes a completar as
regras para a Aposentadoria é relacionado ao direito adquirido, haja
vista que quando tomaram posse no cargo efetivo tiveram
conhecimento de seus direitos estatutários e das regras concernentes ao
seu benefício previdenciário.
Diversos estatutos estabelecem que o ato da posse ocorrerá com a
assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar desde os
deveres e responsabilidades dos servidores, aos direitos assegurados
pelo exercício de seu cargo. No Estatuto dos servidores públicos federais
há previsão expressa, inclusive, de que os direitos não poderão ser
alterados unilateralmente, exceto os atos de ofício previstos em lei.
Por esta razão é que já se defendeu que os direitos previdenciários
contemplariam cláusulas inexauríveis no momento da posse,
incorporando-se ao patrimônio do servidor, ainda que a lei posterior
viesse a modificá-los (fundamentos ventilados na ADI n.º 814-5, STF).
O que alguns doutrinadores defendiam é que na data da posse do
servidor nasceria o direito adquirido às regras estatutárias
estabelecidas, de forma que a lei posterior não poderia prejudicá-lo, em
respeito ao direito adquirido consagrado no Art. 5º, XXXVI da
Constituição Federal. Isso significa que, ainda que a norma posterior
viesse a modificar a norma estatutária que rege a relação jurídica, só
surtiria efeitos para o futuro, não atingindo os servidores antigos.
Contudo, é importante frisar que após o advento da EC 20 não é a norma
estatutária que estabelece os direitos previdenciários, mas, a norma
previdenciária específica. Aliás, este é o motivo para defender a
inaplicabilidade de normas estatutárias arcaicas nos Regimes Próprios,
como a pena de cassação da aposentadoria ou vinculação do tempo de
serviço com tempo de contribuição, pois esta deixa de ser concedida
como 'prêmio' e passa a ser conquistada pelo servidor, pelo
cumprimento dos requisitos, em respeito ao equilíbrio financeiro e
princípio da contributividade, previstos no artigo 40 da Carta Magna.
Por esta razão é que o Supremo Tribunal Federal proferiu o seguinte
entendimento na Súmula 359: Ressalvada a revisão prevista em lei, os
proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o
militar ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.
Mesmo que interpretássemos ser a aposentadoria inerente às normas
estatutárias, o Supremo também já proferiu diversos entendimentos no
sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, de forma que o

direito adquirido somente advém e incorpora-se ao patrimônio do
servidor após os implementos dos requisitos ensejadores de cada
vantagem ou benefício (STF, MS 31732 SP; AI 307918; ARE 961149).
Nesse sentido, direito adquirido no RPPS se dá pelo cumprimento de
todas as condições previstas na Constituição ou Legislação para
concessão do benefício previdenciário, de forma que, ainda que a lei
posterior altere os requisitos ou forma de usufruição deste direito, o
servidor que implementou os requisitos antes da nova norma, continua
com o seu direito protegido, inalterado.
Na mesma esteira o ato jurídico perfeito, ou seja, aquele já realizado,
completo, aperfeiçoado, acabado, segundo a lei vigente ao tempo em
que se efetuou, pela satisfação de todos os requisitos formais para gerar
a plenitude dos seus efeitos, não será atingido pela nova norma.
Por isso, o servidor público que possui todos os requisitos ensejadores à
aposentadoria, pode optar por aposentar-se imediatamente,
consumando este direito, e desta forma o ato de concessão alcança
status de ato jurídico perfeito, ou, ainda, aguardar a reforma da
Previdência para decisão posterior.
É que mesmo sem o ato jurídico perfeito, seu direito adquirido
continuará imutável, sendo que os requisitos já cumpridos ao tempo da
norma vigente não podem ser alterados ou revogados por norma
posterior, podendo ser assegurado ao servidor a qualquer tempo, por
sua conveniência, como foi resguardado nas reformas promovidas pelas
Emendas 20/1998 (Art. 3º) e 41/2003 (Art. 3º).
Também com relação à Proposta de Emenda Constitucional n.º 287-A,
os servidores que completaram todos os requisitos para aposentadoria
antes de sua vigência, possuirão direito adquirido, como é tratado no
próprio artigo 5º da PEC, que prevê: É assegurada a concessão, a
qualquer tempo, de aposentadoria ao servidor público e de pensão por
morte aos dependentes de servidor público falecido, que tenha
cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data
de promulgação desta Emenda, com base nos critérios da legislação
vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão
da aposentadoria ou da pensão por morte.
Sendo assim, está assegurado aos servidores já aposentados ou que já
implementaram as condições para a aposentadoria, a manutenção ou
concessão do benefício previdenciário pela regra anterior à reforma da
Previdência, sendo que as novas regras à serem aprovadas serão
aplicadas ao demais servidores que ingressarem no serviço público
posteriormente à sua publicação, ou, àqueles que já tenham ingressado
no serviço público, mas não tiveram cumprido todos os requisitos
ensejadores da aposentadoria, podendo estes últimos valer-se das
regras de transição que vierem com a reforma.
Douglas Tanus A. F. Figueiredo
Procurador Autárquico - SEPREV
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