
BALANÇO POSITIVO

O presidente André Evandro Pe-
dro da Silva faz um balanço do

seu primeiro ano à frente da direto-
ria do Ipasp e aponta os desafios su-
perados. "Assumi o Ipasp em feve-
reiro de 2011 com o dever de man-
tê-lo ativo, usando diálogo para con-
quistar melhorias a todos os servi-
dores, principalmente aos aposenta-
dos e pensionistas. Entre os destaques
estão o pagamento de incorporação
dos salários dos monitores, profes-
sores e diretores aposentados da Se-
cretaria Municipal da Educação, as
ações do Viva Melhor e o lançamen-
to do projeto Orçamento Familiar e
Planejamento de Despesas, para ori-
entar sobre gastos". Página 2

DÊ OLHO NO BOLSO

Para ser um alerta aos perigos
embutidos nos empréstimos

fáceis, o Ipasp lançou o proje-
to "Orçamento Familiar e Pla-
nejamento de Despesas". For-
matado pela assistente social
Sandra Aparecida Manarim Tre-
mocoldi, foram promovidos en-
contros semanais com especia-
listas, que auxiliaram pensio-
nistas e aposentados dando in-
formações e dicas. Ao final das
reuniões em grupo, os partici-
pantes receberam uma cartilha
com orientações sobre como
usar o dinheiro sem se endivi-
dar e aproveitar os bons mo-
mentos da vida. Página 4

CONVÊNIO SIM
COM NOVIDADES

OSistema de Saúde Integrado dos
Municipais de Piracicaba

(SIM), parceria criada por meio de
convênio com o Sindicato dos Tra-
balhadores Municipais de Piracica-
ba, São Pedro e Região, lançou no-
vos serviços em 2011. Agora, tam-
bém estão disponíveis os atendimen-
tos de acupuntura e nutrição, além
dos habituais serviços de odontolo-
gia, fisioterapia, psicologia e fonoau-
diologia. Para se cadastrar é muito
fácil: basta ir até o Ipasp com seus
dados e dos dependentes. A partir
do pagamento de uma taxa mensal,
descontada no holerite, já é possível
fazer o agendamento. Página 6

VIVA MELHOR

PROMOVE SAÚDE

E DIVERSÃO

Pelo segundo ano, o projeto Viva
Melhor programou atividades

super legais em 2011, priorizan-
do a qualidade de vida dos servi-
dores aposentados e pensionistas.
Diversas atividades focaram a saú-
de, a alegria e o bem-estar. Suces-
so total do começo ao fim, a pro-
gramação do Viva Melhor no ano
passado seguiu à risca o objetivo
do programa: proporcionar mo-
mentos de integração e lazer, for-
mando grupos de reflexão, moti-
vação e autoestima. Página 7



PRESIDENTE

Adiretoria do Ipasp é compos-
ta pelo presidente, que foi es-

colhido pelo prefeito, a partir de
lista tríplice formada pelos três can-
didatos mais votados na última
eleição. Os demais membros, num
total de sete, compõem o Conse-
lho Deliberativo. O mandato é três
anos. No triênio 2011-2013, o Ipasp está sendo presidido por André
Evandro Pedro da Silva, funcionário público que por muitos anos res-
pondeu pela Divisão de Contabilidade do Ipasp. André também é
pós-graduado em Finanças e Controladoria e professor universitário
de Contabilidade e Orçamento Público. Sua função é administrar o
Ipasp, desenvolvendo projetos de interesses dos servidores públicos.
Todas as suas ações devem ter aprovação do Conselho Deliberativo.
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Começamos 2012 lem-
brando que o ano que
passou foi de desafios

para toda nossa diretoria. Assu-
mimos o Ipasp em fevereiro de
2011 com o dever de mantê-lo
ativo, usando o diálogo para
conquistar melhorias a todos os
servidores, principalmente aos
aposentados e pensionistas.

Foi um ano intenso, com
grandes avanços. Entre os des-
taques está o pagamento de in-
corporação dos salários dos mo-
nitores, professores e diretores
aposentados da Secretaria Mu-
nicipal da Educação, em vigor
desde agosto. Embora garantida
na Constituição Federal ainda
não era realidade para nossos
aposentados. Foi feita justiça e
agora podemos comemorar.

O Ipasp também visa a quali-
dade de vida, ou seja, queremos
que tanto quem ainda trabalha
quanto os aposentados aprovei-
tem o lazer. Por isso, mantivemos
o projeto Viva Melhor. O objeti-
vo é prevenir e controlar doen-
ças metabólicas com atividades
físicas, palestras educativas, ofi-
cinas, passeios e recreação, além
de ajudar na autoestima.

Vivemos momentos de inte-
gração e lazer com eventos na rua
do Porto. E, para marcar com cha-

ve de ouro, promovemos o
"Musa Primavera" da Terceira Ida-
de. O grande número de candi-
datas e o sucesso do concurso
garantiram a provável realização
da segunda edição em 2012.

Mas nada teria resultado tão
positivo sem ajuda. Neste caso
especial, agradecemos a colabo-
ração de todos os funcionários
do Ipasp, que se empenharam
em cada detalhe. Aos patrocina-
dores e aos voluntários que acre-
ditam nos nossos ideais.

Outro benefício a destacar é
a reforma dos consultórios odon-
tológicos. As salas ganharam pin-
tura, pisos, equipamentos (cadei-
ras odontológicas e climatiza-
ção) e manutenção no sistema
hidráulico. Com isso, o atendi-
mento foi agilizado e o ambien-
te ficou mais aconchegante.

Para mostrar nossas ações nes-
te primeiro ano de trabalho, ela-
boramos este informativo. Espera-
mos que você leia e dê sugestões
para os próximos dois anos em
que manteremos contatos. Tam-
bém fazemos o convite para parti-
cipar dos nossos eventos e ajudar
a melhorar a estrutura do Ipasp.
Afinal, ele existe para atender as
suas necessidades.

Bem-vindo 2012. Estamos
prontos para novos desafios!

Conheça a diretoria do Ipasp
Editorial

Um ano de desafios e conquistas
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CONSELHO
DELIBERATIVO

As funções do Conselho
Deliberativo são: controlar,
deliberar e orientar sobre as
questões administrativas do
Ipasp, além de avaliar as deci-
sões da presidência. Confira
quem são os conselheiros do
Ipasp para o triênio 2011-2013:

Presidente do
Conselho:
Augusto Lopes
Pino -
Aposentado, ex
presidente do
Ipasp e atual
presidente da
Associação dos
Aposentados e
Pensionistas.

Mafalda
Pivetta
Anhão -
Funcio-
nária da
Secreta-
ria

Municipal de Saúde

Marcos
Cesar de
Jesus
Ramos -
Guarda
Civil e
presi-

dente da Associação
dos Guardas Civis de
Piracicaba (AGCP)

Vera
Lucia
Carlos
Pereira -
Funcio-
nária da
Merenda

Escolar

Sandro
Alves
Silveira
- Funci-
onário
da
Câmara

de Vereadores de
Piracicaba

Carlos
Alberto
Alessi
Carlet -
Funcio-
nário da
Secreta-

ria Municipal de
Finanças

Luis
Fernando
Orlandin
- Funcio-
nário da
Secretaria
Munici-

pal de Finanças
André Evandro Pedro da Silva - presidente do Ipasp



por isso, elencamos abaixo a ta-
bela do modelo mais utilizado:

HOMENS
60 anos

 35 anos de contribuição
 20 anos de serviço público
 10 anos de carreira
 5 anos no cargo

MULHERES
55 anos

 30 anos de contribuição
 20 anos de serviço público
 10 anos de carreira
 5 anos no cargo

Quer saber se já pode apo-
sentar? Agende um horário

no Ipasp e faça gratuitamente
a sua simulação. "Alguns ser-
vidores pagam para ter acesso
a esta informação porque não
sabem que oferecemos este
serviço sem custo", explica a
secretária-geral do Ipasp, Ilma
de Araújo Quartarolo.

Aliás, este é um dos principais
objetivos do Ipasp: gerir e cen-
tralizar os benefícios de aposen-
tadoria e pensão de todos os ser-
vidores municipais de Piracica-
ba. "Lembramos que podem ser

 atendidos funcionários da
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Conquistada incorporação salarial para
aposentados da Secretaria de Educação
Uma excelente notícia trouxe

alívio e sensação de justiça:
monitores, professores e diretores
aposentados da Secretaria Muni-
cipal da Educação tiveram seus
pagamentos incorporados, isto é,
conquistaram os mesmos direitos
salariais dos servidores em ativi-
dade, garantidos pela reforma ad-
ministrativa da Prefeitura.

A incorporação nas aposenta-
dorias entrou em vigor no dia 31
de agosto de 2011. As parcelas
atrasadas [desde a reforma - apro-
vada em maio de 2010  até julho
de 2011] serão pagas de janeiro
a dezembro de 2012, em 12 ve-
zes. "Estudamos o assunto e essa
foi a melhor maneira para regula-
rizar a situação. Com isso, tam-
bém evitaremos possíveis ações
judiciais contra o Ipasp, o que tra-
ria ainda mais encargos ao Insti-
tuto, tais como juros e sucumbên-
cia judicial", explica o presiden-
te André Evandro Pedro da Silva.

De acordo com André, a pa-
ridade entre os valores está garan-
tida na Constituição Federal.
"Após a reforma administrativa
municipal na educação, o salá-
rio destes profissionais foram am-
pliados. A Constituição Federal
determina que sejam estendidos
aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefícios ou vanta-
gens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade, o
que não ocorreu na época".

Durante o anúncio da garan-
tia do benefício, em agosto de
2011, quem ficou feliz foi Telma
Crisp Giuliano. "Esse valor vai aju-

ÓTIMA NOTÍCIA

dar a melhorar minha qualidade
de vida, já que, a partir de certa
idade, precisamos nos cuidar mais
e os gastos aumentam", disse.

Fátima Frasson também co-
memorou: "Vou poder pagar mi-
nhas contas com mais tranquili-
dade. Agora me sinto novamen-
te uma cidadã reconhecida".
Para Sonia Cristina Ramos, que
também estava entre os que re-
ceberam a notícia, o benefício
garantirá mais conforto. "Com
certeza, gastarei este bônus da
melhor maneira possível".

O presidente do Ipasp,
André Evandro Pedro
da Silva, explicou aos

aposentados e
pensionistas detalhes

da incorporação
aos salários

Simulação gratuita de aposentadoria
Prefeitura, Câmara de Vereadores
e Semae, contratados sob o regi-
me estatutário", detalha Ilma.

Para a simulação, o Ipasp soli-
cita a apresentação dos compro-
vantes de registros trabalhistas
como a Carteira Profissional ou a
Certidão de Tempo de Contribui-
ção. Consulte o Ipasp para verificar
a documentação necessária e as
modalidades de aposentadoria. Infor-
me-se pelo telefone (19) 3433.9877.

A legislação brasileira tem al-
gumas exigências para a aposen-
tadoria dos servidores públicos,
que variam de acordo com o sexo.
Existem várias opções e regras,



Poucas pessoas não se viram em
situações dramáticas com con-

tas para pagar. Carnês que nunca
terminam. Renegociações intermi-
náveis. Cartinhas de cobrança che-
gando, ligações telefônicas sem
fim e uma imensa angústia toman-
do conta dos momentos de alegria.

Para ser um alerta aos perigos
embutidos nos empréstimos fá-
ceis, onde o aposentado pode até
estar com nome restrito no SPC
ou Serasa que o dinheiro é libe-
rado da mesma maneira, o Ipasp
lançou o projeto "Orçamento Fa-
miliar e Planejamento de Despe-
sas". Formatado pela assistente
social Sandra Aparecida Mana-
rim Tremocoldi, constitui-se em
encontros semanais, com a par-
ticipação de especialistas, que
auxiliaram pensionistas e aposen-
tados com informações e dicas.

O objetivo é colaborar com
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Projeto auxilia no controle de despesas familiares
quem quer organizar as finanças e
não sabe como, além de incentivar
a troca de ideias com aqueles que
mantêm o controle e sabem a im-
portância deste aspecto para a ma-
nutenção da qualidade de vida.

Dados dos Recursos Humanos
do Ipasp mostram que 47% dos
aposentados e pensionistas possu-
em empréstimo junto a bancos
credenciados com o Instituto.
Deste grupo, grande parte está
com descontrole orçamentário.
As dívidas atrapalham, inclusive,
o relacionamento familiar.

"É triste ver que ao alcançar a
fase de viver melhor a vida, os
aposentados passam a ter proble-
mas financeiros. É uma bola de
neve que vai crescendo a cada
dia", diz o presidente do Ipasp,
André Evandro Pedro da Silva.

A assistente social Sandra ex-
plica que somente com planeja-

Sérgio Paulo de Sousa Santos e
Alex Gama Salvaia explicaram
como organizar as finanças

Servidores ativos e inativos
aprenderam a controlar as finanças

Sandra Aparecida  Manarim
Tremocoldi coordenou o projeto

Fique atento!
O Ipasp fez uma seleção de dicas muito importantes para que

você possa aprender a controlar o seu orçamento e manter sua
vida econômica em dia. Seguindo à risca, você dará um

grande passo na direção de manter seu orçamento saudável,
afastando-se do problema do endividamento.

1. Nunca gaste mais do que você
ganha. Embora seja uma dica bási-
ca, muita gente esquece!

2. Faça um levantamento de todos
os seus ganhos e todos os seus gas-
tos mensais. Crie uma "planilha".
Coloque tudo no papel. Assim
você consegue identificar os seus
gastos e saber se foram necessári-
os ou não. Desta forma, fica mais
fácil reduzir ou cortar gastos des-
necessários e o dinheiro começa a
sobrar no final do mês;

3. Lembre-se dos imprevistos! De-
semprego, doenças, divórcios não
têm hora para acontecer e você
deve ter uma reserva para estes
casos;

4. Pense antes de comprar! Muitas
pessoas compram por impulso, ou
seja, estão passando na frente de uma
loja, olham o produto e compram,
sem pensar no final do mês. É impor-
tante pensar se o produto é necessá-
rio, se o preço é bom, se cabe dentro
do orçamento e se aquele dinheiro
não vai fazer falta para comprar algo
mais importante;

5. Compre à vista! Ao invés de pagar
em 24 vezes, se você economizar o
valor da prestação por 12 a 15 me-
ses, terá dinheiro para comprar à vis-
ta, quando normalmente lhe dão des-
conto de 10%, e assim estará econo-
mizando quase 50%;

Fonte: Lisandro Moraes, advogado

mento é possível identificar as
oportunidades, dificuldades e
definir antecipadamente estraté-
gias para enfrentar cada dívida.
"Com definições claras, os apo-
sentados podem usar seus salári-
os para investir em sonhos,
como a compra da casa própria,
poupar para a educação dos fi-
lhos e netos, viajar ou viver óti-
mos momentos de lazer sem a
preocupação com o bolso".
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Ipasp cumpre exigência do Conselho Monetário
com capacitação de gestor de investimento

Antes do prazo estipulado pelo
Governo Federal, o Ipasp con-

seguiu a capacitação de um gestor
de investimento, exigência recém-
criada para os Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS). A con-
quista é fruto do trabalho do tesou-
reiro do Instituto, Antonio Carlos
Rossini, que passou no exame, ha-
bilitando-se para a função.

O credenciamento é uma exi-
gência do Conselho Monetário
Nacional para todos os Regimes
Próprios de Previdência Social
(RPPS) e deve ser renovado a
cada quatro anos.

Carlos Ros-
sini explica
que após a
participação
no curso de
capacitação,
realizou o exa-
me em maio,
p r o m o v i d o
pela APIMEC
(Associação
dos Analistas e
Profissionais
de Investimento do Mercado de
Capitais) e ABIPEM (Associação
Brasileira de Instituições de Previ-

dência Estadu-
ais e Munici-
pais) com pro-
vas realizadas
pela FGV (Fun-
dação Getulio
Vargas), insti-
tuições reco-
nhecidas pelo
Conselho Mo-
netário para
conceder  a
certificação.

"Quem ganha é o Ipasp, que
agora está adequado à legisla-
ção tendo um servidor apto

Atendimento
clínico gratuito
Para o atendimento médico em pediatria, clínico ge-

ral, ginecologia e cardiologia, o Ipasp cede suas ins-
talações para a Prefeitura Municipal de Piracicaba,

que mantém convênio com a Unimed para estes servi-
ços. Vale lembrar que os servidores e seus dependentes
não pagam, basta agendar pelo telefone: (19) 3422-0510.

É muito comum o não comparecimento às consultas
agendadas ou o atraso para atendimento. Essas situações pre-
judicam quem precisa do serviço, por isso, a diretoria do
Ipasp pede a colaboração de todos os usuários para que, ao
agendarem a consulta, compareçam no horário marcado.

Recepção da clínica médica

para fazer sua Política de Inves-
timentos", explica o tesoureiro.

O presidente do Ipasp, André
Evandro Pedro da Silva, destaca
a agilidade no cumprimento da
legislação. "Conseguimos a certi-
ficação antes do prazo estipulado,
que era junho. Isso mostra nossa
disposição em atender, com trans-
parência e seriedade, as exigên-
cias do Tribunal de Contas e ou-
tros órgãos fiscalizadores. Na prá-
tica, significa que nossas finanças
são gerenciadas por um gestor
capacitado, que conhece detalha-
damente o setor", ressalta André.
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Os três consultórios odon-
tológicos do Ipasp fo-
ram reformados, ga-

rantindo mais agilidade no aten-
dimento e ambiente acolhedor.
As salas, que funcionam por meio
do convênio SIM (Sistema de Saú-
de Integrado dos Municipais), fir-
mado com o Sindicato dos Traba-
lhadores Municipais de Piracica-
ba, ganharam pintura, pisos, equi-
pamentos (cadeiras odontológicas
e climatização), além da manu-
tenção no sistema hidráulico.

Mas esta não é a única novi-
dade! Os servidores também pas-
saram a contar com acupuntura
e nutrição. Esses serviços so-
mam-se aos já oferecidos: odon-
tologia, fisioterapia, psicologia
e fonoaudiologia. Os agenda-
mentos de consultas podem ser
feitos pelos telefones: 3433-9877
ou 3433-1315. Mas é importante
não faltar às consultas, para ga-
rantir o direito de todos usarem.

O objetivo do SIM é pro-
porcionar atendimento odonto-
lógico, terapêutico e ambula-
torial aos servidores e seus de-
pendentes, com recursos pro-
venientes de contribuições
mensais pagas pelos usuários.
O Sistema não visa lucro.

As contribuições também são
usadas para pagamentos dos pro-
fissionais de saúde contratados
para trabalhar no Centro de Aten-
dimento à Saúde do Ipasp, na
consecução dos objetivos do SIM.

Podem aderir todos os ser-
vidores municipais ativos, ina-
tivos e pensionistas, conside-
rando-se como seus dependen-
tes legais (cônjuges, filhos até
24 anos e inválidos).

Reformas melhoram os atendimentos odontológicos
CONVÊNIO SIM

Balanço mais
do que positivo

O balanço dos atendimentos do
SIM entre junho e dezembro de
2011 não deixa dúvida: a cada mês,
os usuários aproveitam os serviços
oferecidos, comprovando a eficiên-
cia e a aplicabilidade da parceria.

De acordo com a Gestora do
SIM, Maria de Lourdes Peluso, o
sistema registrou 10.334 atendi-
mentos no segundo semestre de
2011 (junho-dezembro), um núme-
ro expressivo, levando-se em con-
ta a diminuição no número de fal-
tas e a redução da fila de espera.
"Estamos trabalhando com nossa
capacidade máxima de atuação
para continuar oferecendo serviços
de qualidade, com bons profissio-
nais e agilidade", explica a gestora.

Dos 10.334 atendimentos no
segundo semestre do ano passado,
8.446 foram de consultadas efetiva-
mente realizadas; 1.888 faltas e 497
emergências odontológicas. O ba-
lanço compreende as consultas dis-
tribuídas nos atendimentos de odon-
tologia, fisioterapia, fonoaudiologia,
psicologia, acupuntura e nutrição.

Quero aderir ao SIM,
como devo proceder?

Pode aderir ao SIM o servidor
(a) ativo (a), inativo (a) ou pensionis-
ta, escolhendo entre as duas opções:

1) Servidor sindicalizado - Me-
diante a comprovação de que é sin-
dicalizado, o servidor deve fazer a
adesão na sede do Ipasp. A con-
tribuição mensal é de R$ 12,00 por
servidor (com cobertura para todos
os respectivos dependentes).

2) Servidor não-sindicalizado -
A adesão deve ser feita na sede do
Ipasp. Neste caso, a contribuição
mensal é de R$ 30,00 por servidor
(com cobertura para todos os res-
pectivos dependentes).

# Os interessados devem procu-
rar o Ipasp ou ligar para os telefo-
nes (19) 3433.9877 - (19) 3433.1315.

A sala de  fisioterapia é equipada com modernos recursos

Os novos consultórios permitem melhor atendimento odontológico
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Pelo segundo ano, o projeto Viva
Melhor programou atividades su-

per bacanas em 2011, priorizando a
qualidade de vida dos servidores apo-
sentados e pensionistas. Criado com
o objetivo de prevenir e controlar do-
enças metabólicas (diabetes, coleste-
rol, hipertensão arterial entre outras)
com atividades físicas, palestras edu-
cativas, oficinas, passeios e recreação,
o programa proporciona momentos de
integração e lazer, formando grupos
de reflexão, motivação e autoestima.

E já que o foco é a alegria, o Viva
Melhor começou 2011 celebrando a
Páscoa. Pensionistas, aposentados e
seus convidados passaram horas des-
contraídas brincando de bingo. A ma-
nhã foi marcada por sorteio de brindes
e apresentação musical. Para comple-
tar, houve aferição da pressão arterial.

Dando continuidade à programa-
ção, em junho, o calçadão da Rua do
Porto virou um grande arraial. Era a
Festa Junina animada pela Quadripi-
ra, formada por grupo da terceira ida-
de. Mantendo a tradição de usar rou-
pas diferentes da caipira, desta vez o
cangaço foi homenageado. Num cli-
ma delicioso, a festa contou com co-
midas típicas, correio elegante, cadeia,
enfeites e várias brincadeiras.

No mês de agosto, o Viva Me-
lhor comemorou seu segundo ano.
Uma data tão especial não podia fi-
car sem celebração. Bingo, ativida-
des recreativas/macroginástica, sor-
teio de ótimos prêmios e esquete te-
atral com Fátima Monis (atriz e pro-
fessora do Grupo de Teatro do Sesi),
além de um saboroso café da ma-
nhã, lembraram o aniversário.

saúde, prevenção e
qualidade de vida:

1º Concurso "Musa Primavera": sucesso total!

As vencedoras do Musa da Melhor Idade junto à equipe organizadora

O Viva Melhor comprovou que seus
eventos são sucesso ao realizar o 1º

Concurso "Musa Primavera". Desde a orga-
nização, passando pelo desfile e anúncio
das vencedoras, até o fim do evento, tudo
foi feito com carinho e atenção. Com isso,
os resultados foram elogiados por todos.

O concurso foi emocionante, com
direito a torcida organizada, faixa de
apoio e animação geral. As candida-
tas, elegantes e simpáticas, foram
aplaudidas pelos familiares e amigos
que compareceram ao Terrazas Acon-
tecimentos, dia 04 de outubro de 2011.

Enquanto as famílias chegavam, as
candidatas, todas com mais de 60
anos, se preparavam para os últimos
detalhes sobre como desfilar e cuida-
vam dos retoques da beleza que a ex-
periência do tempo consegue mostrar.

Para cada música, uma delas entrava
na passarela. Aplausos, euforia e glamour
ao passar pelos jurados. Após a conta-
gem dos votos, Marilda Pereira Gomes
foi eleita a "Musa Primavera" e ganhou
uma viagem para a estância balneária de
Olímpia, com direito a acompanhante,
um par de brincos, um vale calçados e
um vale roupas; "Destaque Elegância",
Neide Ribeiro Antonio, segunda colo-
cada, foi premiada com uma televisão
de LCD de 32 polegadas. Já a "Desta-
que Simpatia", Adele Magdalena Petti-
nelli Müller (terceira colocada), levou

uma joia exclusiva para casa.

CANDIDATAS PARTICIPANTES -
Adele Magdalena Pettinelli Müller; Any
das Graças dos Santos Nunes; Aurea Ru-
bia Rodrigues Romero; Clarice de Toledo
Piza Muniz; Clotilde da Silva; Edith Do-
nate Correa de Toledo; Ermelinda Diniz
Pereira; Felicia Rubia; Gildete Aguiar; Ju-
nia Gardenal Detoni; Laura Maria da Gra-
ça Corazari Leite Magliaro; Lucia Elena
Pavan; Luiza Aparecida Tenca; Mafalda Pi-
vetta Anhão; Maria do Carmo de Lima;
Maria Madalena Tricânico de Carvalho Sil-
veira; Maria Nadir do Amaral; Maria Pe-
reira Andrade; Marilda Pereira Gomes;
Neide Ribeiro Antonio; Sonia Maria Vare-
lli Passarelli; Sylvia Lorandi; Therezinha
Ferraioli Dias e Virginia Carneiro Arruda.

AGRADECIMENTO - A assistente soci-
al e organizadora do 1º Concurso "Musa Pri-
mavera", Sandra Aparecida Manarin Tremo-
coldi, juntamente com o presidente do Ipasp,
André Evandro Pedro da Silva, agradecem aos
patrocinadores e colaboradores. Sem eles, o
sucesso do evento não aconteceria: Acade-
mia Betty Training (Elisabete de Deus); Aci-
pi; Agência de Viagens Monte Alegre;  Alfa
Financeira; Amhpla Cooperativa de Assistên-
cia Médica; André E. P. da Silva; Banco Cru-
zeiro do Sul (Supercred); Banco Santander;
Boutique Regina Volpato;  BV Financeira
(Pimenta & Medina); Camisaria Louis Bela-
fre;  Construtora Imoplan;  Edson Rizzi (ser-
vidor municipal); Espaço Andrea Forti; Flor
de Liz - Cabelo Estética; Ferreira de Mene-

zes Jóias; Funcionários do Ipasp; Funcioná-
rios da Câmara de Vereadores de Piracica-
ba; Funerária Bom Jesus; Guarda Civil Mu-
nicipal; Gumier & Motta Consultoria Mé-
dica; Imoplan Construtora;  Ivonete Oharo-
mari (Mary Kay);  Lojas Renovation (Paula
Bertini); Lígia Zambello; Luis Garcia Ca-
beleireiro;  Malusá Calçados;  Maximilia-
no Paixão (servidor municipal);  Melissa
L. Pagotto; Moreto & Tuzin (Artmaq Mó-
veis para Escritório); Noblesse Locação de
Móveis para Festas (Mariuce Casaque);

COMO PARTICIPAR - As ativi-
dades do projeto Viva Melhor ocor-
rem às segundas e sextas-feiras, das
8 às 10 horas, no deck do restau-

rante Porto da Praia (Rua do Por-
to, 1621 - na direção do Posto da
Guarda Civil). Para saber a progra-
mação, ligue (19) 3433-9877.

Paola Ribeiro; Patricia Pereira Lins Raze-
ra;  Prego Amigo Distribuidora de Produ-
tos Siderúrgicos;  Professor Rogério J. Con-
stantino; Restaurante Porto da Praia;  Sa-
manta F. Oliveira - Cerimonialista; Samuel
dos Santos (servidor municipal),  Sindguar-
da (Sindicato dos Servidores da Guarda Ci-
vil Municipal de Piracicaba);  SR Jóias; Ta-
deu Bachin (DJ); Távola Decorata Locação
de Materiais para Festas; Terrazas Aconte-
cimentos (Emiliana Penha); Valdir Martins
(servidor municipal) e Wilson Castilho
(Luis Garcia Cabelos).

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Saldo Atual

R$ 24,00
Total de Doações

R$ 3.710,00
Total de Gastos

R$ 3.686,00

Obs.: O saldo foi reservado para compor o caixa do programa "Viva Melhor" para realização de novos eventos
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As dúvidas dos servidores mu-
nicipais sobre diferentes as-

suntos também estão entre as pre-
ocupações da Diretoria do Ipasp.
Pensando nisso, representantes do
Instituto participam de cursos vi-
sando a troca de experiência. Es-
pecialistas também são convida-
dos para ministrar palestras entre
outras atrações. O objetivo, como
sempre, é atender aos interesses
do funcionalismo.

E existe melhor forma de apren-
der ajudando? Em alguns dos even-
tos, o Ipasp aproveita para praticar
a solidariedade, convocando os
servidores para doações. Foi assim

durante a realização da Festa Juni-
na do Viva Melhor. Os agasalhos
arrecadados foram doados ao Lar
Betel de Piracicaba, entidade que
abriga idosos.

Outro evento em que o Ipasp
esteve presente foi na semana de
capacitação das merendeiras da
rede de ensino do município, reali-
zada entre os dias 12 e 15 de ju-
lho, na Divisão de Alimentação e
Nutrição, localizada na avenida
Dona Lídia. A psicóloga do Institu-
to, Fernanda Caroline Forti, falou
sobre "Relacionamento interpesso-
al". A organização foi da Secreta-
ria Municipal de Educação.

Galeria: Confira alguns eventos que foram destaque no Ipasp em 2011

Troca de informações ajuda a melhorar os serviços
Ipasp na Comunidade

O presidente do Ipasp, André Evandro Pedro da Silva,
com representantes do Viva Melhor entregaram

agasalhos no Lar Betel

Descontraído, o
evento contou com
várias palestras de in-
teresse das merendei-
ras e foi encerrado
com um coquetel de
integração e confra-
ternização especial-
mente oferecido para
valorizar o trabalho
de cada uma delas.

GUARDA CIVIL
- A especialista em
previdência, Elisa Maria Rocha,
também ministrou, em junho, pa-
lestra na Guarda Civil para escla-

recer as dúvidas e detalhar a apli-
cação das leis que regularizam as
concessões de aposentadoria.

Mais fotos no site do Ipasp: www.ipasppiracicaba.sp.gov.br


