
Em 2012, o Ipasp completou 45 anos. Desde
a sua fundação, as conquistas são muitas, a
começar pelo seu reconhecimento como o ór-
gão responsável pelo regime próprio de pre-
vidência dos servidores municipais de Piraci-
caba. Especialmente neste ano, sua história
foi reforçada com o fortalecimento da aten-
ção aos aposentados e pensionistas, principal
preocupação do Instituto. Na área social, há
três anos, todos os meses o projeto Viva Me-
lhor realiza eventos para garantir lazer, en-
tretenimento e qualidade de vida, como bin-
gos, apresentações de música e dança, pro-
moção do concurso Musa da Terceira Idade e
palestras sobre saúde. Sempre organizados
com carinho para promoverem a integração
de quem está na melhor idade. A atenção à
saúde dos servidores também é oferecida por
meio do convênio SIM e de parceria com a
Prefeitura de Piracicaba. E tem muito mais:
consultoria para assuntos relacionados ao cál-
culo da aposentadoria, esclarecimento de dú-
vidas, enfim, o Ipasp mantém suas portas aber-
tas aos servidores municipais de Piracicaba.
Confira nas próximas páginas um pouco das
atividades promovidas ao longo de 2012.
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André Evandro
Pedro da Silva

Ao participar da história
dos 45 anos do Ipasp (Insti-
tuto de Previdência e Assis-
tência Social dos Funcioná-
rios Municipais de Piracica-
ba), celebrados em outubro
de 2012, fiquei muito hon-
rado em ocupar a presidên-
cia nesta comemoração,
contribuindo com melhori-
as no atendimento aos ser-
vidores aposentados, pensi-
onistas e seus familiares.

Quando assumi, uma
das minhas principais me-
tas era manter o Instituto
vivo, ativo, dinâmico - por
meio do diálogo para o de-
senvolvimento de projetos.
E essa missão, em conjun-
to com os membros do Con-
selho e inúmeros parceiros,
está sendo cumprida e vem
dando muito certo.

Neste trabalho intenso,
destaco o pagamento da
incorporação dos salários
dos monitores, professores
e diretores aposentados da
Secretaria Municipal da
Educação, em 2011, que,
embora garantido na Cons-
tituição Federal, ainda não
tinha acontecido.

Em 2012, os pagamen-
tos de aposentadorias por
invalidez também foram re-

ajustados para 100 servido-
res municipais, com base
no cálculo definido pela
Emenda Constitucional 70/
12, aprovada pelo Governo
Federal em março.

Na área estrutural, re-
formamos os consultórios
odontológicos e pratica-
mente instalamos um novo
auditório. Foram remode-
lações altamente positivas,
que trouxeram mais con-
forto e melhoraram as con-
dições de atendimento ao
nosso público.

Em números, os atendi-
mentos no SIM (Sistema de
Saúde Integrado dos Muni-
cipais), possível graças a
convênio com o Sindicato
dos Trabalhadores Munici-
pais de Piracicaba somam
mais de 15 mil atendimen-
tos somente neste ano. Essa
parceria possibilita atendi-
mento nas áreas de acu-
puntura, nutrição, odonto-
logia, fisioterapia, psicolo-
gia e fonoaudiologia.

Mensalmente, o Ipasp é
o órgão responsável pela
assinatura da aposentado-
ria dos funcionários muni-
cipais. O ato da aposenta-
doria é compartilhado com
muita alegria por mim,
principalmente por marcar
um momento importante
na vida desses servidores.

Gosto de participar e refor-
çar aos recém-aposentados
o valor dos serviços que,
por quase uma vida, pres-
taram ao município.

Nossa preocupação
não para e outra atividade
desenvolvida pelo Ipasp
para ajudar na qualidade
de vida é o projeto Viva
Melhor, que garante mo-
mentos de integração e
prevenção aos aposenta-
dos e pensionistas, em en-
contros semanais gratuitos
(as segundas e sextas-fei-
ras), na Rua do Porto. O
objetivo é prevenir e con-
trolar doenças metabólicas
com atividades físicas, pa-
lestras educativas, oficinas,
passeios e recreação, além
de ajudar na autoestima.

Para celebrar nossos 45
anos, iniciamos as primei-
ras turmas do Curso de In-
clusão Digital para a Ter-
ceira Idade. Conseguimos
equipar uma sala com
computadores, onde estão
sendo ministradas as aulas
para essa faixa etária.

Fechando o ano com
chave de ouro, fomos par-
ceiros na promoção do
31º Encontro Regional da
Apeprem (Associação
Paulista de Entidades de
Previdência do Estado e
dos Municípios), organiza-

do nos dias 4 e 5 de de-
zembro, com a participa-
ção de mais de 50 cidades.

Preparamos uma edi-
ção especial, com informa-
ções e detalhes do que
aconteceu ao longo de
2012. Tudo isso foi feito
com muito carinho e en-
volvimento dos nossos fun-
cionários, conselheiros,
parceiros e colaboradores.

Aproveito para desejar
um Natal de paz, ao lado
dos familiares e amigos, e
um Ano Novo repleto de
boas ações, sucesso e espe-
rança num mundo melhor.

———
André Evandro Pedro
da Silva é presidente
do Ipasp (Instituto de
Previdência e Assistên-
cia Social dos Funcio-
nários Municipais de
Piracicaba).
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Encontro regional sobre regimes próprios teve apoio
do Ipasp e rendeu lançamento de pós-graduação

O 31º Encontro Regional da
Apeprem (Associação Paulista de
Entidades de Previdência do Esta-
do e dos Municípios), organizado
em parceria com o Ipasp, centrali-
zou em Piracicaba, nos dias 4 e 5
de dezembro, as principais discus-
sões sobre as novidades dos regi-
mes próprios de previdência.

Na abertura do evento, a presiden-
te da Apeprem, Lucia Helena Vieira,
deu uma boa notícia aos quase 200
participantes do encontro regional: o
lançamento do curso de pós-gradua-
ção (lato sensu) em Direito Previden-
ciário, com ênfase em Regime Próprio
de Previdência Social (Previdência dos
Servidores Públicos). Com aulas 100%
online (exceto nas avaliações), o cur-
so será oferecido pelo Complexo Edu-
cacional Damásio de Jesus e terá
como coordenadores os professores
Wagner Balera e Theodoro Vicente
Agostinho. De acordo com Lucia He-
lena, os interessados podem obter
mais informações no site da Damásio
(www.damasio.com.br) ou na própria
Apeprem - (11) 4125.7614.

Uma das surpresas, na opinião da
presidente da Apeprem, Lucia He-
lena Vieira, foi o número de inscri-
tos no Encontro Regional. "Tivemos

210 inscrições, de 55 municípios di-
ferentes e cinco estados brasileiros.
Foram dois dias de muitas trocas de
informações e experiências".

Para o presidente do Ipasp, André
Evandro Pedro da Silva, o encontro re-
gional conseguiu atingir a sua propos-
ta. "Foram abordados temas importan-
tes para o dia a dia dos institutos de
previdência. As palestras tiveram alto
nível técnico, ministrados por especi-
alistas renomados em suas respectivas
áreas de atuação. Tenho certeza de
que os participantes acumularam um
conhecimento valioso para promover
avanços em seus regimes próprios",
comenta o presidente do Ipasp.

ASSUNTOS ABORDADOS  -
Celso Frigeri, diretor da Unidade
Regional de Araras - TCESP, expli-
cou sobre 'As Orientações do Tri-
bunal de Contas do Estado de São
Paulo para os RPPS (Regime Próprio
de Previdência Social). A psicóloga
Maria Eduarda Silva Leme minis-
trou a palestra 'Acolhimento ao Re-
abilitado'. Ela também é especia-
lista em reabilitação, mestre e dou-
tora em Educação pela Unicamp.

"Concessão de Benefícios pelos
RPPS" foi debatida pela assessora ju-
rídica da Apeprem,  Magadar Rosália

André Evandro discursou
na abertura do Encontro

Mais de 200 inscritos participaram dos
dois dias de palestra

Lucia Helena Vieira, presidente da Apeprem,
coordenou a abertura oficial do evento

Encontro reuniu representantes
de 55 cidades

da Costa Briguet, e 'Longevidade,
Envelhecimento e Qualidade de
Vida', por Beltrina da Purificação da
Côrte Pereira, jornalista, mestre em
Planejamento e Administração do
Desenvolvimento Regional e douto-
ra em Ciências da Comunicação pela
USP. Também é associada fundado-
ra do Observatório da Longevidade
Humana e Envelhecimento (OLHE).

Na quarta-feira (5), duas pales-
tras finalizaram o Encontro: As
Perspectivas do MPS para os RPPS
em 2013', por Otoni Gonçalves
Guimarães, diretor do Departa-
mento dos Regimes de Previdên-
cia no Serviço Publico - MPS; e
'Comitê e Política de Investimen-
tos 2013', ministrada pela Crédito
e Mercado Educação executiva.

Ministrado pela Di Matteo Con-
sultoria Financeira, o curso gratui-
to sobre investimentos dos RPPS
(Regimes Próprios de Previdência
Social) lotou o auditório do Institu-
to de Previdência e Assistência So-
cial dos Funcionários Municipais de
Piracicaba (Ipasp), em julho.

O curso abordou o cenário ma-
croeconômico brasileiro, com ênfa-
se na Portaria MPS nº 170, títulos
públicos e fundos de investimento
de renda fixa, fundos de investimen-
to em Direito Creditório, em Ações,
em Participação e Imobiliário.

Com o advento da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (Lei 101/00)

Pensando na saúde dos servido-
res, o Ipasp cede suas instalações
para a Prefeitura Municipal de Piraci-
caba, que mantém convênio com a
Unimed para atendimentos clínicos

Consultor orienta sobre
investimentos nos RPPS

ficaram bem delineados os proce-
dimentos técnicos e legais exigi-
dos dos agentes públicos, reforçan-
do ainda mais a obrigatoriedade de
que os RPPS sejam sustentáveis e
mais transparentes em suas políti-
cas de investimento/gestão.

Serviços Médicos em parceria
com a Prefeitura Municipal

em pediatra, clínico geral, ginecolo-
gia e cardiologia. Os serviços médi-
cos são gratuitos. Mais informações
e agendamento podem ser feitos pelo
telefone (19) 3422-0510.

A parceria possibilidade atendimento
em quatro especialidades médicas

Os consultórios são modernos e
equipados

O consultor Renato Di Matteo
Reginatto explicou detalhes da

legislação previdenciária
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Dizem que a vida come-
ça depois dos 40 anos. Real-
mente é um momento para
novos planos e conquistas,
principalmente para quem
está contando os dias para a
aposentaria... Mas e quando
realmente chega a hora de
parar de trabalhar? O que fa-
zer? Como ocupar o tempo
de maneira saudável? Foi
pensando nisso que, há três
anos, o Ipasp oferece o pro-
jeto Viva Melhor a aposenta-
dos e pensionistas.

Entre os objetivos do
Viva Melhor estão preven-
ção e o controle de doenças

Projeto Viva Melhor leva diversão, qualidade de vida e
atividades multidisciplinares a aposentados e pensionistas

metabólicas (diabetes, co-
lesterol, hipertensão arteri-
al entre outras) por meio de
atividades físicas, palestras
educativas, oficinas, passei-
os e recreação. Semanal-
mente, as atividades gratui-
tas ocorrem as segundas e
sextas-feiras, das 8 às 10
horas, no deck do restauran-
te Porto da Praia (Rua do
Porto, 1621 - na direção do
Posto da Guarda Civil).

"Cada evento propõe a in-
tegração e o lazer dos funcio-
nários públicos municipais
aposentados e pensionistas",
explicam a coordenadora Car-

men Luiza Arnoni Carlet e as-
sistente social Sandra Apare-
cida Manarin Tremocoldi, res-
ponsáveis pelo projeto. De
acordo com o presidente do
Ipasp, André Evandro Pedro
da Silva, "o grupo é participa-
tivo e sabe aproveitar as ativi-
dades para melhorar a quali-
dade de vida e o bem-estar.
Vale a pena conhecer", con-
vida. Os interessados em se
inscrever ou saber mais sobre
o Viva Melhor podem ligar
para o telefone (19) 3437.9877
- Carmen ou Sandra. Confira
a seguir uma breve retrospec-
tiva do Viva Melhor 2012:

* Em junho, visando a saú-
de dos aposentados e pen-
sionistas, o Viva Melhor
promoveu uma palestra
sobre diabetes. As orienta-
ções do médico Rafael Bas-
so, da clínica O2 Centro
Hiperbárico, junto com as
enfermeiras Daniela An-
drade e Aline Souza, foram
ouvidas atentamente. No
encerramento, foram reali-
zados testes de glicemia e
aferição de pressão arterial.

* Para reforçar nossa
tradição caipira, em ju-
lho, a Quadripira trans-
formou o deck do Res-
taurante Porto da Praia
num grande arraial,
com direto a comidas
típicas e homenagem
aos 400 anos de São
Luiz do Maranhão. Ao
som da música "As
mina pira", tanto público quanto participantes da Quadri-
pira esbanjaram animação. Mantendo a tradição de usar
roupas diferentes dos trajes caipiras, a Quadripira esco-
lheu as bandeiras de São João, formando um colorido es-
pecial. O encerramento foi de dar água na boca. Todos
tiveram a oportunidade de degustar quitutes típicos
como bolos de chocolate, de fubá, pipoca, pãozinho ca-
seiro, cocadas, biscoitos, cuscuz, quentão, sucos e café.

* Realizar eventos que
ajudem o próximo tam-
bém é uma preocupação
do Viva Melhor. Os par-
t icipantes ajudaram o
Lar Betel com a doação
de produtos arrecada-
dos em suas atividades.
Apresentações emocio-
nantes, distribuição de
presentes e um delicio-
so café da manhã ale-
graram os idosos resi-
dentes na entidade.

* Animado e superpresti-
giado. Assim foi o bingo
que comemorou os três
anos do projeto Viva Me-
lhor. A data celebrada em
agosto também foi marca-
da por sorteios de brindes,
apresentações musicais e
saboroso café da manhã.

* Envelhecer é um assunto
que o Viva Melhor enten-
de muito bem. Mas como
aproveitar este tempo com
sabedoria? A resposta foi
dada durante palestra mi-
nistrada pela psicóloga do
Ipasp, Fabiane Aparecida Ro-
vina Ferreira, em outubro.

* Para fechar a programação de 2012 em grande estilo, o
projeto Viva Melhor promoveu animada confraternização,
em dezembro, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Mu-
nicipais de Piracicaba. O grupo de samba Sambatuk deu o
ritmo da festa, iniciada com apresentação de dança japo-
nesa do Grupo de Danças Folclóricas Kimie Burjoo, segui-
da por sorteios, agradecimentos e saboroso coquetel.

* Neste ano, o Dia da
Mulher abriu a programa-
ção, em março, com a
palestra motivacional "In-
tel igência Emocional ,
Motivação e Autoestima
na Melhor Idade", minis-
trada pelo psicanalista
Gilberto Pompermayer.

* Em maio, as mães ga-
nharam uma manhã espe-
cial. A festa contou com
atividades descontraídas e
lúdicas. A presença da
atriz Fátima Cristina Mo-
niz, coordenadora do Nú-
cleo de Artes Cênicas do
Sesi, celebrou a data com
linda esquete teatral.
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Luz na passarela que lá vêm elas!

2º concurso Musa Primavera da
Melhor Idade 2012 repete sucesso

Emoção, beleza e ele-
gância marcaram a segunda
edição do concurso Musa Pri-
mavera da Melhor Idade-
Ipasp 2012, no dia 4 de se-
tembro, em uma bela festa
no Terrazas Acontecimentos.
As 23 candidatas com mais
de 60 anos desfilaram sob
aplausos dos familiares e
amigos, numa noite muito
especial. Após escolha dos
jurados, por um ponto de di-
ferença, o título ficou para
Maria Helena Cassador, se-
guida por Sirles Benatto (Des-
taque Elegância) e Leonilda
de Campos, no terceiro lugar,
como Destaque Simpatia.

Realizado pelo projeto
Viva Melhor, o concurso
Musa Primavera da Melhor
Idade já virou tradição. "Re-
petimos o sucesso do ano
passado, com ótimas repre-
sentantes da melhor idade.
Os convidados e familiares ti-
veram a oportunidade de
aproveitar o momento. Com
certeza, mais um evento que
entrará para nossa história",
disse André Evandro Pedro
da Silva, presidente do Ipasp.

Para as organizadoras
do concurso e também co-
ordenadoras do Viva Me-
lhor, Sandra Aparecida Ma-
narin Tremocoldi e Carmen
Luiza Arnoni Carlet, foi
uma verdadeira comprova-
ção do potencial da melhor
idade. "Uma grande noite,
que contou com o apoio de
patrocinadores e voluntári-
os. Conseguimos realizar
novamente um evento de
gala, com participantes en-
volvidas, lindas e superani-
madas", comentaram.

Com cerca de 550 con-
vidados, o evento também

teve caráter social. Foram
arrecadados alimentos para
doação. "Além do aspecto
festivo, conseguimos uma
ótima arrecadação de doa-
ções, o que nos deixa du-
plamente felizes", comple-
tam Sandra e Carmen. Du-
rante a apuração dos votos,
o público acompanhou vá-
rias coreografias das alunas
do Grupo de Dança do Ven-
tre Espaço Ventre Vida.

PREMIAÇÃO - A vence-
dora Maria Helena Cassador
levou para casa uma TV de
LCD de 32 polegadas (corte-
sia do Sindicatos dos Metalúr-
gicos); um vale-compras da
Boutique Regina Volpato e
um perfume importado (cor-
tesia de Claudia Arnoni). Sir-
les Benatto, que ficou em se-
gundo lugar ganhou uma joia
exclusiva (par de brincos de
ouro com pérola barroca) da
SR Joias. E Leonilda de Cam-
pos, uma viagem para Jagua-
riúna (com passeio de Maria
Fumaça, direito a acompa-
nhante e almoço), cortesia da
Monte Alegre Turismo.

AS MUSAS - Aparecida
Maestro, Carmelina de Oli-
veira Garcia, Clarice de To-
ledo Piza Muniz, Edith Do-
nate Correa de Toledo, El-
vira Maria dos Santos Dor-
ta, Ermelinda Diniz Pereira,
Felicia Rubia, Genny Bue-
no, Gildete Aguiar, Junia
Gardenal Detoni, Leonilda
de Campos, Maria Helena
Cassador, Maria Madalena
Bueno Claudino, Maria Na-
dir do Amaral, Neusa Ap.
Ferreira Justino, Odila Gere-
vini Ribeiro, Odila Marsola
de Moraes, Sirles Benatto

Migliolo, Terezinha de Jesus
Silva, Terezinha Diniz Tor-
res, Theresa Gerage Polloni,
Valdomira Aparecida Correr
e Vera de Mesquita Roncato.

APOIO IMPORTANTE -
As organizadoras do 2º Con-
curso "Musa Primavera", San-
dra Aparecida Manarin Tre-
mocoldi e Carmen Luiza Ar-
noni Carlet, juntamente com
o presidente do Ipasp, André
Evandro Pedro da Silva, agra-
decem aos patrocinadores e
colaboradores que contribuí-
ram para o sucesso do 2º Con-
curso Musa Primavera da Me-
lhor Idade: Acipi, Agência de
Turismo Monte Alegre, Amh-
pla, Banco Alfa, Banco San-
tander, Boutique Regina Vol-
pato, BV Financeira (Emerson
Pimenta), cerimonialistas Ma-
ximiliano Paixão e Patrícia
Razera, Claudia Arnoni,
Construtora Cataguá, Cons-
trutora Concivi, Construtora
Imoplan, DJ Tadeu Bacchin,
Earth Engenharia (Sergio dos
Santos), Edson Rizzi,Grupo
de Dança do Ventre Espaço
Ventre Vida, Guarda Civil
Municipal, Gumier e Motta
Consultoria Médica, Mary
Kay (Ivonete Oharomari),
Noblesse Locação de Móveis
para Festas, Perfect Hair Ca-
belo e Estética (Maria Vilma
de Araújo), Prego Amigo, Re-
novation Confecções e Ves-
tuário, Restaurante Cais do
Porto (Adail Pinto Filho), Re-
vista Boletim Azul Marinho
(Willian de Lima), Secreta-
ria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema),
Sindicato dos Metalúrgicos
(Hugo Liva), SR Joias, Ter-
razas Acontecimentos e
Transportadora Trevo.



Pág. 6

O presidente do Ipasp, André
Evandro Pedro da Silva, foi um dos
homenageados no Dia do Servidor
Público, no dia 13 de novembro,
por indicação do Sindicato dos Mu-
nicipais. Organizada pelo vereador
José Antonio Fernandes Paiva, a ce-
rimônia reverenciou a dedicação
de 17 homens e 9 mulheres atuan-
tes em órgãos da administração
pública. O presidente do Ipasp re-

Revitalizado, auditório presta homenagem
póstuma a José Alberto Rodrigues (Bertinho)

Sessões solenes destacam Dia do
Servidor Público e Consciência Negra

presentou o prefeito Barjas Negri na
solenidade e fez um discurso enal-
tecendo os servidores públicos.

Na manhã do dia 20 de novem-
bro, André Evandro também fez par-
te do grupo de homenageados na
sessão solene do Dia da Consciência
Negra, dirigida pelo vereador João
Manoel dos Santos, presidente da
Câmara de Vereadores de Piracicaba
e autor da iniciativa da solenidade.

Revitalizado e totalmente mo-
dernizado, o novo auditório do
Ipasp está sendo utilizado desde o
mês de julho de 2012 para ativi-
dades multitemáticas. O espaço
tem o nome de José Alberto Rodri-
gues (Bertinho), uma homenagem
ao ex-funcionário do Instituto, que
faleceu no início de 2012.

O auditório, que antes era
uma ampla sala, foi totalmente re-
formado, transformando-se num
espaço adequado para palestras,
encontros, debates e outros even-
tos. Ganhou novo mobiliário, re-
cursos multimídias, iluminação
especial e climatização.

A reforma durou cerca de qua-
tro meses e também privilegiou a
arquitetura. No teto, sancas de ges-
so dão a sensação de amplitude e
modernidade. Espaço elevado
para palestrantes, piso carpetado e
pintura completam o ambiente in-
terno. Na entrada, os visitantes são
recepcionados com um mini-jar-
dim composto por paisagismo.

A inauguração foi emocionan-
te, com a presença de amigos e fa-
miliares do homenageado. "Ele
merece ter seu nome imortalizado
num espaço que oferece mais con-
forto e praticidade aos nossos usu-

ários", disse o presidente do Ipasp,
André Evandro Pedro da Silva.

HOMENAGEM PÓSTUMA -
José Alberto Rodrigues (Bertinho)
tornou-se funcionário público
municipal do Ipasp em 1976, na
época, para desempenhar a fun-
ção de Contínuo. Com uma vida
de trabalho dedicada ao Instituto,
passou por vários cargos, atingin-
do a Chefia de Finanças e Conta-
bilidade. Acompanhou várias
mudanças nos regimes previden-
ciários, sempre com o cuidado de
buscar o melhor para o Ipasp e
seus usuários. Sorridente e amigo
de todos indistintamente, Berti-
nho aposentou-se em 2001, mas
permaneceu como consultor es-
pecial até seu falecimento. Pai,
esposo e avô dedicado, o fã da
banda Os Incríveis e torcedor do
Santos deixou sua marca no Ipasp,
a marca de um profissional sério,
competente e que esbanjava
amor em tudo o que fazia.

Familiares do ex-funcionário José Alberto Rodrigues (Bertinho)
participaram da homenagem

Autoridades e convidados
acompanharam o descerramento

da placa de inauguração

A leitura do histórico de vida de
Bertinho foi emocionante

O auditório foi totalmente remodelado:
ganhou sancas, carpete e

textura nas paredes

Climatizado e com novo mobiliário,
o auditório já está sendo usado

para atividades diversas

Fotos: Davi Negri
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Curso de informática ajuda
a inserir idosos na era digital

O Ipasp inaugurou oficialmen-
te, em novembro, a sala de aula
para a realização do Curso de In-
formática Básica para a Terceira
Idade. Equipada com oito compu-
tadores, o curso é destinado para
aposentados (as) e pensionistas.

A inauguração contou com
apresentação de esquete teatral co-
mandada por Fátima Moniz e teve
como atração principal a imitação
da personagem Valéria Vasques,
conhecida pelo bordão "Ai, como
eu tô bandida", do programa Zorra
Total (rede Globo), feita pelo ator
piracicabano Luciano.

O Curso de Informática Básica
para a Terceira Idade do Ipasp visa
inserir a terceira idade no mundo vir-
tual passando por conceitos como
configurações básicas do computador
e do teclado, uso do Word, criação
de arquivos e pastas, salvar textos e

imagens, noções de e-mail e como
utilizar os buscadores online.

"Nesta velocidade tecnológica
em que vivemos, o curso também
é uma importante ferramenta de in-
clusão social", explica Sandra Apa-
recida Manarin Tremocoldi, assis-
tente social do Ipasp. A iniciativa
contou com o apoio do presidente
do Ipasp, André Evandro Pedro da
Silva, que concorda com a necessi-
dade de inserir a terceira idade em
novas ferramentas tecnológicas.
"Muitos idosos possuem computa-
dores em casa, mas não sabem usá-
los. Neste curso, nossa proposta é
ensinar os procedimentos básicos".

# Mais informações sobre a
abertura de novas turmas po-
dem ser obtidas com Sandra ou
Carmen, pelos telefones (19)
3437-9870 ou (19) 3437-9877.

PARA FAZER A ADESÃO - Todos os
servidores municipais ativos, inativos
e pensionistas podem aderir, inclusi-
ve seus dependentes legais (cônjuge,
filhos até 24 anos e inválidos). A ade-
são pode ser feita entre essas duas
opções: Servidor não-sindicalizado -
A adesão deve ser feita na sede do
Ipasp. Neste caso, a contribuição
mensal é de R$ 33,00 por servidor
(com cobertura para todos os respec-
tivos dependentes); Servidor sindica-
lizado - Mediante a comprovação de
que é sindicalizado, o servidor deve
fazer a adesão na sede do Ipasp. A
contribuição mensal é de R$ 15,00
por servidor (com cobertura para to-
dos os respectivos dependentes).
Documentos necessários: Apresentar
no Ipasp cópia dos seguintes docu-
mentos: CPF e RG (servidor), certidão
de casamento ou de nascimento, cer-
tidão de nascimento dos filhos meno-
res de 24 anos, comprovante de en-
dereço, último holerite, comprovan-
te de adesão ao Sindicato (caso não
conste no holerite), carteira de Traba-
lho (contratado pelo regime CLT) -
Páginas: foto, dados pessoais e contra-
to. Também é preciso a Portaria de No-
meação (contratado pelo Regime Esta-
tutário ou Comissionado). [Informações:
(19) 3437-9877 ou (19) 3437-9870].

BALANÇO POSITIVO

S.I.M. registra mais de 16 mil atendimentos em 2012
O Ipasp registrou um ótimo balanço dos

atendimentos realizados por meio do S.I.M.
(Sistema de Saúde Integrado dos Munici-
pais): foram mais de 16 mil somente neste
ano. O resultado mostra a importância des-
te serviço aos servidores ativos, aposenta-
dos, pensionistas e seus familiares, graças
ao convênio firmado com o Sindicato dos
Trabalhadores Municipais de Piracicaba.

O sistema oferece atendimento nas
áreas de odontologia, fisioterapia, psi-
cologia, fonoaudiologia, acupuntura e
nutrição. O objetivo do SIM é propor-
cionar atendimento odontológico, te-
rapêutico e ambulatorial aos servido-
res e seus dependentes, com recursos
provenientes de contribuições men-
sais pagas pelos usuários.

A sala conta com oito computadores. As aulas ocorrem
nos períodos da manhã e da tarde
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Pagamento de aposentadorias por
invalidez cumpre nova base de cálculo

Cerca de 100 servidores muni-
cipais aposentados por invalidez
ganharam uma excelente notícia
em setembro deste ano: os paga-
mentos das aposentadorias passa-
ram a ser feitos com base novo cál-
culo definido pela Emenda Consti-
tucional 70/12, aprovada pelo Go-
verno Federal em março.

Na prática, segundo o presiden-
te do Ipasp, André Evandro Pedro
da Silva, alguns pagamentos tive-
ram acréscimo já que o antigo cál-
culo era feito a partir de uma mé-
dia. Já outros não sofreram altera-
ção, permanecendo o mesmo va-
lor. "A adoção da nova forma de
cálculo, aplicável a todas as moda-
lidades de aposentadoria por inva-
lidez prevista na Constituição Fede-
ral, garante aos aposentados e pen-
sionistas o direito a revisão tanto
para as aposentadorias integrais
quanto para as proporcionais".

A Emenda Constitucional nº 70,
publicada no dia 29 de março de
2012, trata do estabelecimento de
critérios para o cálculo e da pari-
dade aos servidores públicos apo-
sentados por invalidez permanen-
te, a contar de 1º de janeiro de
2004. Os reajustes não foram retro-
ativos. Ou seja, os efeitos financei-
ros da revisão valem a partir da data
de promulgação da emenda.

PARA ENTENDER - A nova re-
gulamentação estabelece que o
servidor que entrou no setor pú-
blico até o final de 2003 e já se
aposentou ou venha a se aposen-
tar por invalidez permanente in-
tegral terá direito a proventos cal-
culados com base na remunera-
ção do cargo em que se der a apo-
sentadoria, sem uso da média das
maiores contribuições. Em sínte-
se, estabelece que o servidor apo-
sentado por invalidez integral te-
nha assegurado o salário que re-
cebia quando estava trabalhando.

No caso da aposentadoria por

O Ipasp adotou a nova forma de cálculo, aplicável a todas as modalidades
de aposentadoria por invalidez prevista na Constituição Federal

Fiscais de renda aposentados receberão
diferenças referentes a Prêmio Produtividade

O Ipasp iniciará, neste mês
de janeiro, o pagamento dos va-
lores em atraso do Prêmio Pro-
dutividade a fiscais de Renda
aposentados pela Prefeitura de
Piracicaba, referentes a mudan-
ças na legislação, corresponden-
tes ao período de 2009 a 2012.

O benefício contempla so-
mente os fiscais aposentados
com direito a paridade.  Em

invalidez proporcional, o cálculo
deve ser feito com base no tempo
de contribuição. Nos dois casos de
aposentadoria por invalidez per-
manente (integral e proporcional),
está garantido o direito aos mes-
mos reajustes concedidos aos ser-
vidores que ocupam os mesmos
cargos (estão na ativa). A regra vale
também para as pensões decorren-
tes dessas aposentadorias.

 Regra para aposentadoria por
invalidez integral

A lei estabelece que o servidor
aposentado por invalidez integral
terá assegurado o salário que re-
cebia quando estava trabalhan-
do. Os proventos passarão a ser
calculados com base na remune-
ração do cargo em que se der a
aposentadoria, sem uso da média
das maiores contribuições.

 Regra para aposentadoria por
invalidez proporcional

A lei estabelece que o servidor
aposentado por invalidez proporci-
onal terá assegurado o salário com
base no cálculo da proporcionalida-
de por tempo de contribuição.

2012, o Ipasp já fez a incorpora-
ção mensal aos rendimentos. Ago-
ra, a partir de janeiro deste ano, efe-
tuará o pagamento dos valores em
atraso, regularizando a situação.

De acordo com o presidente do
Ipasp, André Evandro Pedro da Sil-
va, foram realizadas várias consul-
tas sobre a legalidade do pagamen-
to e a importância da regularização.
"Embora o texto da legislação mu-

nicipal não tenha deixado claro a
obrigatoriedade, decidimos tomar
a iniciativa e resolver essa questão.
Desta maneira, evitamos o desgas-
te de ações judiciais e ajudamos os
aposentados na obtenção desse
benefício. Uma conquista para os
fiscais aposentados com direito a
paridade e também para o Ipasp,
por ter participado de mais essa re-
gularização", explica André.


