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Reforma da sede
administrativa
A sede administrativa da
autarquia passará por reformas. Projetos complementares e arquitetônico/executivo
estão em fase de elaboração.
Previsão é licitar a obra até o
final de 2019. Todo o térreo
será utilizado para atendimento dos segurados e setor
administrativo, com a criação
de ampla sala de reuniões. A
sala do segundo andar também será reformada para a
implantação de um auditório.

O que é a Maringá Previdência?
 É uma autarquia municipal que gerencia o regime previdenciário dos servidores municipais. Em 2008 substituiu a antiga
Capsema. Administra o Fundo Financeiro que reúne 5.737 segurados (admitidos até 30 de dezembro de 2003) e o Fundo Previdenciário com 9.027 segurados ativos, inativos e pensionistas
(admitidos a partir de 31 de dezembro de 2003).
 Para garantir a representação dos servidores e uma gestão
transparente e segura dos recursos financeiros, alocados pelo
Poder Público, a Maringá Previdência conta com o Conselho de
Administração, órgão de normatização e deliberação superior,
composto por sete membros, e o Conselho Fiscal, responsável
pela fiscalização e que congrega cinco membros.
 Além dos indicados pelo prefeito, cada conselho conta com
eleitos por servidores ativos e inativos. A eleição acontece a
cada quatro anos e a próxima será realizada em 2021. Para se
candidatar os servidores devem ter mais de dez anos de serviço
público municipal com formação em uma das seguintes áreas:
administração, ciências atuariais, ciências contábeis, direito,
economia ou tecnólogo superior em gestão pública.

Representatividade na
Aneprem e Apeprev
Ter uma cadeira nas associações de Regimes
Próprios de Previdência Municipal possibilita
a participação na elaboração de leis e demais
normativas da legislação previdenciária, incluindo as de nível federal, constantemente
em atualização, além de discussões para o
aprimoramento dos serviços.
A Maringá Previdência ocupa um importante espaço na Associação Nacional de
Entidades de Previdência dos Estados
e Municípios (Aneprem), representada
pela Diretora de Gestão Previdenciária e
Financeira, Maria Silvana Barbosa Frigo,
membro do Conselho de Administração,
com mandato de 2018 a 2021.
A autarquia também marca presença na
Associação Paranaense de Entidades Previdenciárias do Estado e Municípios (Apeprev),
representada pela Diretora Superintendente
Cinthia Soares Amboni, membro do Conselho
Fiscal, com mandato de 2019 a 2021.

Homenagens aos recém-aposentados
A cada dois meses a Prefeitura homenageia os servidores recém-aposentados.
Nos encontros, o prefeito recebe em seu gabinete os funcionários de diversas
secretarias municipais que contam um pouco de sua história e ressaltam a
importância do serviço público para a cidade.

A servidora Darly Maria Moreira, 65 anos, 39 dedicados à educação, lembra de sua
trajetória. “Passei por mais de cinco escolas, sendo mais de 20 anos em salas de aula
e outros 10 como diretora apenas em uma escola. Não tenho ideia de quantos alunos
formei, mas posso dizer que fui educadora com muito amor”, afirma. A aposentada
declama poesias e possui um repertório autoral com mais de 100 poemas.
Já a operadora de
computador Elany
Pereira, 54, com
34 de serviço à
prefeitura, recorda
as amizades
conquistadas
e colegas de
trabalho. “Ao
longo do tempo
aprendemos ser
mais sensíveis
aos problemas
dos contribuintes”,
comenta.

Adesão ao Pró-Gestão
A Maringá Previdência aderiu ao Programa de
Certificação Institucional “Pró Gestão – RPPS”.
Criado pelo Ministério da Previdência, atual
Ministério da Economia, incentiva os Regimes Próprios de Previdência Social a adotar
melhores práticas de gestão previdenciária.
Proporciona maior controle dos seus ativos e
passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.
“O Pró-Gestão apresenta 24 ações de boas
práticas de gestão previdenciária agrupadas
em três pilares: Governança Corporativa,
Controles Internos e Educação Previdenciária.
Nossa participação no programa reforçará
o compromisso com o aperfeiçoamento da
gestão previdenciária”, avalia a diretora superintendente da Maringá Previdência, Cinthia
Soares Amboni.
Empresa de certificação credenciada pela
Secretaria de Previdência do Ministério da
Economia realizará auditoria das ações da
Maringá Previdência e emitirá o certificado
de conformidade com validade de três anos.
A meta da autarquia é obter a certificação no
nível II ainda este ano.

O guarda patrimonial
Luiz de Souza Brito, 70,
com 35 anos de serviço,
ainda não consegue
deixar de frequentar
o local de trabalho.
“Plantei até mandioca,
quiabo e manga (risos)
na guarita da ferrovia
da Avenida Paraná que
era uma verdadeira casa
para mim”, enfatiza.

Implantação
do Serviço Social
A Maringá Previdência
contratou pela primeira
vez assistente social para
o desenvolvimento de
projetos pré e pós
aposentadoria aos
segurados. Realizados
175 atendimentos,
47 visitas domiciliares,
31 recadastramentos,
além de encaminhamentos
aos centros de Referência
de Assistência Social
(CRAS). As visitas
domiciliares são
agendadas e em caso de
não localização, há a busca
ativa na própria residência.

Programa
ArticulAção
Muitas são as dúvidas
sobre os benefícios
previdenciários,
especialmente em virtude
das constantes
mudanças e de diversas
regras que não são de
conhecimento geral.
Com a finalidade de
esclarecer essas
questões e disseminar
informações, a Maringá
Previdência desenvolverá
o Programa ArticulAção.
O projeto da autarquia
fomenta uma rede de
segurados e engajados na
democratização de
informação sobre a
Maringá Previdência e
seus benefícios.
Servidores interessados
poderão se inscrever
como facilitadores, sendo
capacitados também para
a promoção e defesa da
previdência social do
município. A previsão é
que o programa seja
iniciado ainda este ano.

Evite bloqueio dos benefícios
Para evitar o bloqueio do pagamento de seus
benefícios, aposentados e pensionistas devem
comparecer na sede da Maringá Previdência e
realizar o recadastramento anual (prova de
vida), no mês de seu aniversário. Atualize os
dados como telefone, e-mail e endereço.

PREVISÃO DOS
DIAS DE PAGAMENTO
Setembro

30

Outubro

30

Novembro

29

Dezembro 2ª parcela 13º

10

Dezembro

30

Emissão da carteirinha de beneficiários
A Maringá Previdência licitou equipamentos e materiais necessários para confecção da
carteirinha de beneficiário. Serão contemplados aposentados e pensionistas. O documento
terá informações necessárias para comprovação de identidade no recadastramento anual
(prova de vida) na autarquia, comprovação de benefício, além de obtenção de descontos em
farmácias, clubes de pesca, passagens rodoviárias, entre outros.

Crédito consignado
A autarquia também credenciou novas instituições financeiras para empréstimos consignados e portabilidade dos financiamentos.
Antes de assinar um contrato, realize simulações para encontrar melhores condições e
menores taxas de juros.

Instituições credenciadas:
Santander
Sicredi
Caixa Econômica Federal
Banco do Brasil
Bradesco
Sicoob
Senff SA

Show de Talentos
A Maringá Previdência sabe da grande quantidade de
aposentados e pensionistas talentosos atendidos diariamente. Por isso, convida os aposentados a participar do
show de talentos que acontecerá no dia 7 de novembro,
em comemoração ao Dia do Idoso. Se você, beneficiário,
tem algum talento especial, canta, dança, toca instrumentos musicais, declama poesias, dentre outros, entre em
contato conosco e venha participar!

INSCRIÇÕES
Inscrições seguem
abertas até 30 de setembro
e devem ser feitas pelos
telefones 3220-7736 ou
3220-7700,
das 8 horas às 11h30 e
das 13h30 às 17 horas

Informes gerais

Prestação de contas

Pedidos de averbação de CTC
(Certidão de Tempo de
Contribuição) e de simulação de
aposentadoria passaram a ser
feitos na sede da Maringá
Previdência.

Anualmente, a Maringá Previdência
realiza audiência pública para
prestação de contas do exercício
anterior. A última, realizada em março
deste ano, demonstra garantia nas
aposentadorias, com o Fundo
Previdenciário equilibrado e
sustentável, e o Financeiro recebendo
aportes assegurados pela capacidade
financeira do município.
Acesse os resultados no link
Institucional do site
www.maringaprevidencia.com.br.

Disponíveis na sede da autarquia
os certificados dos seguros de
vida com alteração de seguradoras
e os diplomas dos aposentados de
2017 e 2018 que não participaram
das homenagens.

Autarquia supera meta
A Maringá Previdência superou, após cinco anos, a meta de rentabilidade. Em 2018, atingiu os mais de
R$ 29 milhões de rendimento, superando a meta do ano de 9,59 %. Em 2017, o rendimento foi R$ 21,8 milhões.
A carteira está em mais de R$ 397 milhões.
A superação da meta deve-se principalmente a boas aplicações financeiras que ampliaram investimentos
de renda variável em comparação à renda fixa. Em 2017, investidos 14 % em renda variável, já em 2018, 26%.
Aplicações em renda fixa, reduzidas de 86 % para 74 %. Títulos públicos e papéis emitidos pelo Tesouro Nacional
que financiam a dívida pública nacional estão entre os principais investimentos nesta renda.
A previsão para o exercício 2019 é de rendimento mínimo do INPC – Índice de Preço ao Consumidor, acrescido
de taxa de juros de 6 % ao ano.
Detalhes sobre os investimentos no link Investimentos do site www.maringaprevidencia.com.br.
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