
     Ao f inal  do ano de 2011, o
IPRESB concedeu a pr imeira
aposentador ia voluntár ia,  o que
serviu para demonstrar que a
missão proposta na cr iação do
Inst i tuto,  enf im, começava a
ser cumprida.
   Os anos se passaram e a
demanda de serviços aumentou
consideravelmente,  o que
culminou na necessidade de
abertura de concursos públ icos
para a contratação de pessoal
e na construção de uma sede
própr ia para acomodar essa
nova real idade. 
   Assim, no ano de 2019, o
IPRESB mudou sua local ização
para um local  mais amplo e
confortável .  Desde então, os
servidores t rabalham para
melhorar o atendimento aos
segurados. Um exemplo desse
aperfeiçoamento foram as
novas formas de atendimento
remoto cr iadas durante a pan-

   Em 1º de novembro deste ano,
o IPRESB completou quinze
anos de existência  e,  assim
como em qualquer ent idade, o
iníc io das at iv idades desta
Autarquia fo i  cheio de desaf ios
que precisaram ser enfrentados
de forma árdua pelos pr imeiros
servidores que foram cedidos
pelo Município de Baruer i  para
trabalhar em uma pequena casa
alugada no Centro da cidade.
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IPRESB: QUINZE ANOS DE EXISTÊNCIA!

  A or ientação sempre foi
conceder um atendimento
di ferenciado daquele prestado
pelas demais ent idades
previdenciár ias,  e não é por
outro mot ivo que após a
instalação das equipes as
at iv idades foram inic iadas com
um trabalho de esclarecimento
aos servidores a respei to da
importância do IPRESB na
gestão da Previdência Públ ica
Municipal ,  especialmente sobre
a concessão de benefíc ios como
o auxí l io doença, salár io
maternidade e,  sobretudo,  as
aposentador ias.  
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demia de COVID-19 a f im de
proteger a saúde daqueles que
queriam se aposentar mas
estavam receosos de sair  de
casa. 
    Atualmente,  o momento é de
muita incerteza com a pandemia
de COVID-19. Ela t rouxe dias
di f íceis para a saúde f ís ica e
mental  da população brasi le i ra
e os servidores do IPRESB
também sofreram as
consequências deste momento
del icado, mas com muita
adaptação e determinação as
at iv idades por aqui  não
pararam, pois sabemos da
importância do serviço que é
prestado aos f i l iados do Regime
Própr io de Baruer i .  
     É com essa dedicação que a
histór ia do IPRESB cont inua a
ser escr i ta,  sempre visando
atender a todos de forma
personal izada, cordial  e,
pr incipalmente,  humanizada.
Por isso, nesses quinze anos,
desejamos que nossa missão se
prolongue por muito mais
tempo.

NOVA SEDE - Imagem: google.com - imagens



PALAVRA DO PRESIDENTE
     Neste mês de novembro tivemos as
ELEIÇÕES para escolha dos próximos membros
dos Conselhos do IPRESB. E o processo
eleitoral deste ano trouxe muitas novidades.
         O curso de RPPS foi ministrado online e
em maior carga horária do que as versões
anteriores. Os candidatos tiveram que se
empenhar para adquirir conhecimentos que serão
relevantes na atuação do papel de conselheiro e
foram submetidos a prova de avaliação para
deferimento das candidaturas. 
    A partir de 18 de outubro os candidatos
começaram a campanha eleitoral compartilhando
o material pré-aprovado pela Comissão Eleitoral.
O IPRESB também divulgou as Eleições por suas
redes sociais, site oficial, jornal oficial do Municí-

 MISSÃO
   Garantir o sustento dos
servidores estatutários do Municipio
de Barueri e de seus dependentes,
nos casos de incapacidade para o
trabalho ou morte, através de uma
gestão eficiente, participativa e
transparente

CONSELHO FISCAL
Presidente: Edson José da Silva dos Santos
Vice- Presidente: Cristiane Nascimento R. de Oliveira
Baquedano
Secretária: Simone Cassiano de Lira Alencar
Conselheiro: Luis Fernando G. Loureiro Albuquerque

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente: Marcelo Soares de Oliveira 
Vice- Presidente: Celio Simões dos Santos
Secretário: Raimundo Nonato de Carvalho Junior
Conselheiros: Juliana Pinto Pacheco, Lilian Danyi
Marques Rampaso, Roberto Silva de Oliveira

                                  FALE CONOSCO
   Dúvidas, sugestões, denúncia, reclamação ou elogio, entre
em contato com o IPRESB pelos canais de comunicação:
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CARTILHA
    A cartilha previdenciária tem o objetivo de levar
informações sobre quais são e como garantir os
benefícios previdenciários.
 Faça o dowload pelo site do IPRESB
www.ipresb.barueri.sp.gov.br
     E qualquer dúvida entre em contato ou
compareça ao Instituto para um atendimento
personalizado.

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Tatuo Okamoto
Gestora de Administraçâo: Flavia Rodrigues de Carvalho
Gestor de Benefícios Previdenciários: Marcelo
Rodrigues Larangeira
Gestor de Finanças e Investimentos: Eliezer Antônio da
Silva

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Presidente: Eliezer Antônio da Silva
Membros:
Diego Stefani
Robson Eduardo de Oliveira Salles
Sandra Aparecida Carrara de Oliveira
Weber Seragini

Email: gabinete@ipresb.barueri.sp.gov.br
Site: ipresb.barueri.sp.gov. br
Telefone: (11) 4163-1723/4163-2316
Pessoalmente no IPRESB

pio, além dos cartazes que foram fixados nos locais
de trabalho. 
       A votação pela primeira vez foi online e os
eleitores poderiam votar inclusive pelo celular. O
IPRESB disponibilizou computadores para quem
não tinha acesso à internet e a equipe estava a
postos para dirimir dúvidas e auxiliar quem
precisava. 
        Houve participação significativa dos servidores
nesta eleição online e Parabenizo o empenho de
todos aqueles que possibilitaram a realização do
pleito, quanto dos candidatos que se dedicaram
para divulgar suas campanhas e orientar os
eleitores. Adotar um método novo é sempre um
desafio e o IPRESB não medirá esforços para a
cada edição aprimorar seu processo eleitoral. 



   O Conselho de Administração e
Conselho Fiscal  acompanham os atos de
gestão do Inst i tuto a f im de garant i r  a boa
administração, e pr incipalmente assegurar os
benefíc ios previdenciár ios atuais e futuros,
como por exemplo,  as aposentador ias.  Nos
dias 09, 10 e 11 de novembro houve a
ELEIÇÃO para escolha dos próximos
membros dos Conselhos para o mandato de
2022-2025. 
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ELEIÇÕES 2021 CONSELHOS IPRESB

  Os servidores não
precisaram se deslocar
para real izar a votação 

  Esta fo i  nossa pr imeira exper iência de
votação vir tual  e é de se esperar que
surgissem dúvidas e algumas di f iculdades,
mas o IPRESB mobi l izou a equipe para tentar
auxi l iar  da melhor maneira os elei tores:
ampla divulgação, atendimento presencial ,
por te lefone e emai l ,  whatsapp, chat no si te
de votação. Melhor ias sempre serão
necessár ias e com certeza serão real izadas. 
      Agradecemos a part ic ipação de todos.
Detalhes sobre o processo elei toral  acesse o
si te do IPRESB: ipresb.baruer i .sp.gov.br

 A VOTAÇÃO PELA
PRIMEIRA VEZ FOI

ONLINE

 4.123 SERVIDORES VOTARAM
    Na abertura da eleição o Inst i tuto contava
com 13.310 segurados aptos a votar.  A
eleição onl ine em RPPS costuma ter uma
part ic ipação entre 10% a 30% dos elei tores,
conforme nos relatou a empresa do sistema
elei toral .  A part ic ipação deste ano foi  de
31%, ou seja,  4.123 servidores votaram.

 RESULTADO DAS
ELEIÇÕES:

pois a eleição foi  onl ine,  ou seja,  qualquer
disposi t ivo com acesso à internet fo i  possível
real izar a votação seja pelo computador ou
celular.  A equipe do IPRESB adotou as
medidas necessár ias para que o processo
elei toral  ocorresse de forma segura e
transparente,  seja na contratação do sistema
elei toral  quanto da audi tor ia que monitorou
todos os t râmites e conval idou integralmente
o processo elei toral .

COMPARATIVO ENTRE AS DUAS
ÚLTIMAS ELEIÇÕES



                                                          
                                                          

      No mês dedicado ao combate do câncer de mama,
o IPRESB também apoiou esta in ic iat iva da Prefei tura
de Baruer i ,  por meio da Secretar ia da Mulher,  e
part ic ipou da programação do Outubro Rosa com o
tema “Câncer de mama não faz quarentena”.  "O
slogan objet ivava fazer o alerta:  com ou sem
pandemia, o cuidado com a saúde da mulher –
pr incipal  a lvo da doença – não pode parar."
    Desde os tempos do pr imeiro endereço do IPRESB,
no Centro de Baruer i ,  toda sexta no mês de Outubro os
funcionár ios já ut i l izavam a cor rosa como lembrete da
importância  do Outubro Rosa .   
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    E este ano também não foi  d i ferente e registramos
este momento,  em prol  à Campanha da Saúde -  Outubro
Rosa, na sede do IPRESB, pois mesmo diante da
pandemia a ref lexão sobre os cuidados com a saúde da
mulher não pode parar.  

     Uma das pr incipais in ic iat ivas do IPRESB é real izar
a palestra para as servidoras do Inst i tuto com um
prof issional  da Saúde que or ienta sobre a
conscient ização do diagnóst ico precoce, além de trazer
informações sobre como vencer a batalha do câncer de
mama. 

   O câncer de próstata,  é
considerado um câncer da terceira
idade, já que cerca de 75 % dos
casos no mundo ocorrem a part i r  de
65 anos. Mas também pode aparecer
mais cedo, pr incipalmente quando
se tem histór ico fami l iar  da doença.
       A próstata é uma glândula que
só o homem possui  e que se local iza
na parte baixa do abdômen. Ela é
um órgão pequeno, tem a forma de
maçã e se s i tua logo abaixo da
bexiga e à f rente do reto (parte f inal
do intest ino grosso).  A próstata
envolve a porção in ic ia l  da uretra,
tubo pelo qual  a ur ina armazenada
na bexiga é el iminada. A próstata
produz parte do sêmen, l íquido
espesso que contém os

te ao câncer,  e o IPRESB também
apoia esta causa or ientando seus
servidores.  A palestra anual
real izada em novembro aborda as
pr incipais informações em prol  da
saúde do homem a f im de quebrar
tabus sobre o exame de câncer de
próstata,  o que ainda espanta
muitos homens da prevenção e da
possibi l idade de ter um diagnóst ico
em tempo adequado.

espermatozoides, l iberado durante o
ato sexual .  Alguns desse tumores
podem crescer de forma rápida,
espalhando-se para outros órgãos e
podendo levar à morte.  A maior ia,
porém, cresce de forma tão lenta
( leva cerca de 15 anos para at ingir  1
cm³) que não chega a dar s inais
durante a v ida e nem a ameaçar a
saúde do homem. 
  Prevenção é pr imordial  no comba-

Palestra Novembro Azul 2019


