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  A partir de novembro os servidores 
do município poderão comemorar! O 
IPRESB estará de casa nova, funcionando 
em novo endereço, com instalações amplas e 
modernas, próximos aos bolsões de 
estacionamento e com fácil acesso para 
aqueles que utilizam o transporte público.        

Além disso, contará com um auditório 
para cerca de 60 pessoas, onde serão
realizadas diversas palestras e programas 

Edição nº 4 | Ano 2 | 10/2019

NOVA SEDE DO IPRESB

educacionais para os segurados e aposentados. O 
prédio também é totalmente acessível aos 
portadores de necessidades especiais.        
    O destaque fica para a mangueira existente 
em frente ao terreno, árvore centenária tombada 

pelo município e de beleza espetacular, que poderá 
ser apreciada por todos que por ali passarem.
    V enham tomar um café conosco na Alameda  
Wagih Salles Nemer, 85, Centro - Barueri.    

Aguardamos a visita de vocês!   
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Conforme planejado, em maio deste ano 
o IPRESB obteve a certificação no nível II do 
Pró-Gestão,  “Programa de Certificação 
Institucional e Modernização da Gestão dos 
Regimes Próprios de Previdência Social da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios”, idealizado pelo Ministério da 
Previdência em 2015. Apesar de o programa ter 
sido criado em 2015, somente em 2018 foi regu- 
lamentado, possibilitando aos RPPS que 
aderiram ter sua certificação concluída. "A certi-   

ficação é um processo 
de reconhecimento 
da excelência e das 
boas práticas de 
gestão destinado a 
atestar a qualidade e

MISSÃO
Garantir o sustento dos 

servidores estatutários do Município 
de Barueri e de seus dependentes, 
nos casos de incapacidade para o 
trabalho ou morte, através de uma 
gestão eficiente, participativa e 
transparente.

CARTILHA
A cartilha previdenciária tem o objetivo de levar 

informações sobre quais são e como garantir os benefícios 
previdenciários. 

Faça o download pelo site do IPRESB 
www.ipresb. barueri.sp.gov.br 
Qualquer dúvida entre em contato ou compareça ao 

Instituto para um atendimento personalizado.

Presidente: Tatuo Okamoto
Gestora de Administração: Flavia Rodrigues de 
Carvalho
Gestor de Benefícios Previdenciários: Marcelo 
Rodrigues Larangeira
Gestor de Finanças e Investimentos: Francisco A. da 
A. Gonçalves Júnior

DIRETORIA EXECUTIVA

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO FISCAL
Presidente: Mônica Mariani de Macedo
Vice-Presidente: Edson José da Silva Santos
Secretária: Simone Cassiano de Lira Alencar
Conselheira: Sonia Maria de Souza

Presidente: Francisco A. Gonçalves Junior
Membros: Eliezer Antônio da Silva
Robson Eduardo de Oliveira Salles
Sandra Aparecida Carrara de Oliveira
Weber Seragini
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COMITÊ DE INVESTIMENTOS

a funcionalidade de produtos, serviços, processos 
produtivos, gestão ambiental, dentre outros” e 
“serve para declarar explicitamente que 
determinada situação é verdadeira e deve ser 
formal, feita segundo procedimentos padronizados 
e documentados, devendo ser reavaliada e 
renovada periodicamente”, conforme definido no 
Manual do Pró-Gestão. 

        Dando continuidade ao trabalho desenvolvido 
pela equipe do IPRESB para a certificação, 
recentemente o Instituto fechou uma parceria 
com a FIA – Fundação Instituto de Administração 
para análise dos riscos inerentes à atividad e 
institucional e dos mecanismos de controle 
interno existentes, propondo melhorias e 
formas de mitigação dos riscos da atividade. 
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RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS

 Neste mês, iniciamos o recadastramento 
dos servidores efetivos segurados do IPRESB. É 
uma exigência legal dos órgãos fiscalizadores.
  O procedimento visa atualizar a nossa base 
cadastral, através da apresentação dos seus 
documentos pessoais, dos seus dependentes, bem 
como do seu histórico profissional, registrando 
seus empregos anteriores.
 A importância do recadastramento: A 

confirmação dessas informações é importante 
para a manutenção da saúde financeira do 
nosso Instituto de Previdência, uma vez que elas 
serão utilizadas na Avaliação Atuarial. Esse es-

tudo anual identifica os benefícios que serão pagos 
e quanto gastaremos nos próximos anos.
    Depois de tudo somado, teremos a quantia 
necessária que deverá ser reservada para que os 
servidores consigam a sonhada aposentadoria, 
ou necessitem dos demais benefícios que 
concedemos.
Locais e datas do recadastramento: O 
recadastramento será realizado no seu local de 
trabalho em data previamente divulgada, 
juntamente com os documentos necessários à 
atualização cadastral.

ATENÇÃO!
Aposentados e Pensionistas

Mês  de  aniversário é mês de prova de vida  no IPRESB!
Compareça a nossa sede com os documentos abaixo:

a) Documento de Identidade com foto (RG, Passaporte, CNH ou Registro de Conselho Profissional);
b)Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

c)Comprovante de residência;
Os dependentes que recebem parte da pensão, deverão comparecer com o responsável.

Os pensionistas menores de 18 anos, a partir dos 16 anos deverão trazer certidão de nascimento atualizada
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CAMPANHA DA SAÚDE: 
O IPRESB APOIA ESTA CAUSA

    O Outubro Rosa é a campanha de 
conscientização do câncer de mama que é 
hoje um relevante problema de saúde pública, 
e a neoplasia maligna mais incidente em 
mulheres na maior parte do mundo. De 
acordo com as últimas estatísticas mundiais 
do Globocan 2018 (Bray, 2018), foram   
estimados 2,1 milhões de casos novos de 
câncer e 627 mil óbitos pela doença. 

      No Brasil, as estimativas de incidência 
de câncer de mama para o ano de 2019 são de 
59.700 casos novos, o que representa 29,5% 
dos cânceres em mulheres. Práticas saudáveis 
são, comprovadamente, formas simples de 
diminuir a probabilidade de desenvolvimen- 
to da doença. 

    Campanhas e ações realizadas pelo 
IPRESB e seus servidores: 
 Decoração da faixada do prédio com
laçonacor rosa para sensibilização; 
 Doação de mechas de cabelo ao Núcleo
de Combate ao Câncer de Mama de 
Barueri (NCCM);
 Apoio a ação da Secretaria da Mulher:
“UmPIN poruma caneca de porcelana”
 Doação de soutiens pós-cirúrgicos e
mastectomiaparaoNCCM;
 Roda de conversa sobre o câncer de
mama com o ginecologista Dr. Mamoru
Kitamura realizada no dia 10/10/2019 na
sede do IPRESB.

      O Novembro Azul é a campanha de combate ao câncer de próstata que é  o 
segundo câncer que mais mata os homens, ficando atrás somente do câncer de pulmão. Nas 
fases iniciais, ele não apresenta sintomas, mas com o tempo o tumor cresce e pode 
provocar sangramento, obstrução do jato urinário e dor pélvica. 

            EXAMES INDICADOS: O PSA (Antígeno Prostático Específico) é uma 
proteína produzida pelo tecido prostático normal ou pelo tumor. Ele é medido 
através de exame de sangue, é um marcador importante para o diagnóstico de 
câncer de próstata. No entanto, ele deve ser feito sempre em conjunto com o 
exame físico (toque retal), porque ele não é 100%. O PSA não elimina exame 
de toque retal. 

Homens: se você tem 50 anos ou mais, agende uma consulta com o 
urologista para monitorar a próstata. Se tiver histórico de doença na família 

faça o monitoramento a partir dos 40 anos




