FUNPREV DISPONIBILIZA MAIS UMA EDIÇÃO
DA CARTILHA FINANCEIRA
Já está disponível no site
da Funprev, a terceira edição
da Cartilha Financeira.
O objetivo é auxiliar o público-alvo, segurados ativos e
inativos, a lidar com um dos
maiores desafios atuais da
sociedade, que é gerenciar
as finanças pessoais e manter
sua saúde financeira.
A cartilha dispõe de informações básicas e ilustrações
com o intuito de facilitar o
entendimento do tema, complexo e ao mesmo tempo fundamental para uma vida financeira
organizada. A Cartilha também
explica como são feitos os investimentos da Funprev.
O conteúdo pontua o conceito
de planejar, a importância da educação financeira, porque poupar,
decisões sem planejamento, implicações dos problemas financeiros, o planejamento financeiro
como ferramenta, dicas para o
planejamento financeiro, tipos
de investimentos e finanças
domésticas, e ainda, dicas de
como economizar em casa.
A Cartilha está disponível na
aba “Segurados > Cartilhas” e foi
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produzida pelo economista da
Funprev, Diogo Nunes Pereira.
Embora o conteúdo tenha sido
trabalhado com foco no segurado ativo e inativo da Funprev,
ou seja, servidores municipais,
qualquer pessoa interessada pode
acessá-lo.
Ainda no espaço do site destinado às cartilhas, os interessados podem acessar o conteúdo
da palestra de Finanças Pessoais
na Aposentadoria e o Modelo de
Orçamento Familiar, da economista Naiara Fracaroli, utilizados
no evento sobre educação financeira realizado pela Funprev, no
início do mês.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA É TEMA DE PALESTRA
PROMOVIDA PELA FUNPREV
Foi realizada no dia 02/02, a
palestra sobre educação financeira promovida pela Funprev.
O evento teve como foco
um planejamento financeiro
equilibrado de acordo com cada
realidade monetária, mantendo
as finanças em dia, como aumentar a renda através de investimentos e aplicações, e tipos de
investimentos e aplicações.
O conteúdo foi ministrado pela
economista e MBA em Finanças e
Controladoria, Naiara Fracaroli.
A palestrante forneceu dicas de
como organizar o orçamento pessoal, possibilidades de poupar,
vantagens de
pagamentos à
vista ou a prazo, cuidados
com o cartão
de crédito,
como atingir
objetivos e
como investir.
No Brasil,
cerca de 60
milhões de
pessoas estão
em situação
de inadim-

plência, de acordo com dados
do SPC (Serviço de Proteção ao
Crédito). O planejamento e uma
maior educação financeira ajudam a controlar melhor os gastos
e utilizar o dinheiro de maneira
mais rentável.
A palestra aconteceu na sala 12
do bloco 1 da ITE (Instituição Toledo de Ensino), que fica na Praça
9 de Julho, 1-51, Vila Pacífico.
A Funprev vem realizando
palestras e cursos com o objetivo de estar mais próxima de
seus segurados, promovendo
uma maior interação com seu
público usuário.
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SERVIDORES DA FUNPREV PARTICIPAM DE
PALESTRA SOBRE SUSTENTABILIDADE
Cerca
de
40 servidores
da
Funprev
participaram no
último dia 09,
de palestra sobre
sustentabilidade. O
tema desenvolvido
foi o cultivo em
pequenos espaços.
Os servidores
foram divididos
em dois grupos.
A palestra foi proferida pelo
engenheiro agrônomo Jorge
Abranches, da Secretaria
Municipal de Agricultura e
Abastecimento (Sagra).
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O técnico orientou, passo a
passo, como cultivar hortaliças e
plantas ornamentais. Os grupos
receberam informações desde o
preparo do ambiente adequado
para produzir, até o
controle de pragas.
Ao final dos
encontros,
os
servidores receberam
cartões de papel
semente de cenoura,
rúcula e margarida.
Devido à adesão e
à interação, outros
temas nessa área já
foram sugeridos para
novas palestras.

Funprev divulga resultado anual de
Pesquisa de Satisfação
A Funprev
divulgou no
dia 05/02,
o re latório
anual da
Pesquisa de
Satisfação externa de 2017.
Durante
todo o ano de
2017, cerca de
570 pessoas
responderam
à pesquisa de satisfação tanto
presencialmente quanto por formulário online. Desse total, cerca
de 390 foram servidores ativos,
125 aposentados e pensionistas
e 60 não informaram a condição.
Além disso, aproximadamente
385 foram mulheres, 145 homens
e 40 não informaram o gênero.
O número total de avaliações
dos diversos setores da Fundação
é de 2188 respostas. A pesquisa
leva em consideração cordialidade e simpatia, conhecimento
e informações adequadas, tempo
de espera e retorno e qualidade
no atendimento telefônico de
cada setor.
Com apenas 1,09% de rejeição,
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das 2188 respostas, somente 24
classificaram algum dos quesitos
avaliados como ruins ou péssimos, enquanto 1870 avaliações
classificaram como ótimo, com
um total de 85,4% de satisfação
máxima.
Em 2016, 225 pessoas
participaram da pesquisa, menos
da metade em comparação à
2017, demonstrando a aderência dela pelo público como um
meio de contato direto com a
Fundação.
O objetivo da pesquisa é aprimorar o atendimento, seja interno ou externo. Ela é feita no
atendimento presencial, mas
também pode ser respondida via
internet, através de formulário

disponibilizado no site, através
da aba “Atendimento > Pesquisa
de Satisfação”.
O perfil do pesquisado é identificado por sexo, idade, portador ou não de necessidades especiais e condição (aposentado,
pensionista ou servidor ativo).
Através do formulário é possível
avaliar a satisfação do usuário em
relação a cada setor da Fundação,
da recepção à presidência, passando por todas as seções.
A gestão da pesquisa fica a
cargo da Controladoria Interna
da Funprev e os resultados também ficam disponíveis no site da
Fundação.

O projeto teve início com uma
pesquisa de satisfação entre os
próprios funcionários. A partir
daí, a Fundação passou a ouvir
também o seu público usuário.
A Funprev trabalha com um
universo aproximado de 10 mil
servidores municipais, sendo cerca de 3.200 inativos (aposentados ou pensionistas pelo regime
próprio de previdência, ou seja,
pela Funprev) e 6.800 servidores
que ainda estão ativos.
Todos os resultados dos meses
anteriores estão também disponíveis no site da Fundação,
na área destinada à Pesquisa, no
menu “Atendimento”.

A Fundação também já
disponibilizou os resultados da Pesquisa de Satisfação
referente ao mês de Janeiro de
2018. Respondida por 50 pessoas, em sua maioria servidores
ativos, a pesquisa demonstrou
mais uma vez a qualidade no

atendimento da Funprev.
Neste mês houve apenas uma
avaliação regular no tempo de
espera e retorno do serviço social. Nas demais categorias, as
avaliações são positivas e divididas entre ótimas e boas, com
apenas uma regular.
7

Grupo de Comunicação completa 8
meses de trabalho
O Grupo de
Comunicação
da Funprev
(Fundação de
Previdência
dos servidores
Públicos
Municipais
Efetivos de
Bauru) está
completando
8
meses
de atuação
intensa.
A equipe
é formada por servidores de
vários setores da Fundação,
que se uniram espontaneamente
com o intuito de oferecer algo
além das suas competências
funcionais. Com esse espírito,
o Grupo iniciou os trabalhos
promovendo algumas iniciativas
internas e retomando alguns
projetos interrompidos, como
o próprio Informativo mensal.
As ações foram se ampliando,
dando origem a campanhas
internas de sustentabilidade e
cursos voltados aos segurados.
Na etapa seguinte os cursos
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produções de releases e fotos para
assessoria de imprensa criando
um relacionamento constante
com os meios de comunicação,
além da produção de cartazes,
banners e vídeos institucionais.
Através do Grupo, a Funprev
também reorganizou seu site e
criou uma página no Facebook. A
mais recente implementação foi
a instituição da TV Corporativa.

O Grupo de Comunicação da
Funprev também é responsável
pelo gerenciamento das redes
sociais, gestão da pesquisa
de satisfação e sugestões de
melhorias para a Fundação.
No Grupo estão presentes
servidores das áreas de
Controladoria, Finanças,
Tecnologia de Informática,
Serviço Social e Imprensa.

Funprev disponibiliza informe de
rendimento para Imposto de Renda 2018

foram ampliados para os
servidores e também ao público
externo, inclusive em ambientes
fora da sede da Fundação.
Paralelamente, os membros
do grupo ligados à área de
comunicação, passaram
a desenvolver atividades
específicas visando ampliar
o contato com aposentados,
pensionistas, conselheiros,
servidores ativos da Câmara
Municipal de Bauru, da Prefeitura
Municipal de Bauru, da Funprev,
vereadores, e público em geral.
Com isso, vieram também as

A Funprev já disponibilizou
em seu site, os informes de
rendimentos dos seus segurados
(aposentados, pensionistas
e servidores que ficaram
afastados por auxílio-doença
no ano passado, bem como dos
servidores da própria Fundação).
O documento é necessário
para a declaração do
Imposto de Renda Pessoa
Física 2018/ano-base 2017.
Os dados estão disponíveis
na área restrita de acesso
aos holerites, no link www.
funprevbauru.sp.gov.br/
funprev_v2/atendimento/
areaservidor.php ou através
do banner na página inicial
do site.

Os segurados que não
conseguirem acesso, podem
procurar a Funprev para a
impressão.
O prazo para entrega das
declarações junto à Receita
Federal começa em 1º de março.
e vai até 30 de abril.
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VOCÊ
SABIA?
RECADASTRAMENTO

A Funprev convoca todos os
aposentados e pensionistas
aniversariantes do mês de
fevereiro que ainda não
realizaram o recadastramento
anual obrigatório.
O recadastramento anual dos
aposentados e pensionistas é
obrigatório para comprovação de
vida. O segurado deve procurar a
Funprev todos os anos, no mês
de seu aniversário.
O aviso já vale como alerta
também para os aniversariantes
do mês de março. O
recadastramento é feito na sede
da Funprev, localizada na Rua
Rio Branco, nº 19-31, das 8 h
às 11h30 e das 13 h às 16h30.
O aposentado ou pensionista
deve estar munido do CPF e
RG originais e um comprovante
de residência atualizado. Para
dúvidas ou mais informações,
o telefone é o (14) 3009-5500.
Quem não realiza o
recadastramento pode ter o
seu pagamento suspenso até a
regularização da situação. Não
perca o prazo, que é sempre o mês
de aniversário do beneficiário.

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500
E-MAILS
PRESIDÊNCIA
donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br
CONTROLADORIA INTERNA
tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br
PROCURADORIA
eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br
marcossilva@funprevbauru.sp.gov.br
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br
DIVISÃO FINANCEIRA
diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br
DIVISÃO PREVIDÊNCIÁRIA
robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br
OUVIDORIA
ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br

ATENDIMENTO
PRESENCIAL E TELEFÔNICO
DA DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
SEÇÃO DE APOSENTADORIA
E PENSÕES E
SEÇÃO DE BENEFÍCIOS
- Presencial Das 08h às 12h
- Telefônico Das 08h às 12h - Das 13h às 17h
SEÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E SERVIÇO SOCIAL
- Presencial Das 8h às 12h - Das 13h às 17h
- Telefônico Das 08h às 12h - Das 13h às 17h

