O INVERNO CHEGOU E MERECE CUIDADOS
ESPECIAIS COM A SAÚDE
Com a chegada do inverno,
que teve início no dia 21 de
junho, as consequentes quedas
de temperaturas e o ar mais
seco, é comum o surgimento de
algumas doenças específicas da
época, como Gripe (Influenza),
resfriado, sinusite, alergia, crises
de rinite, bronquite e asma. O
aparecimento de tosse, coriza,
obstrução nasal, expectoração,
febre, mal-estar geral e falta
de apetite são sintomas dessas
doenças.
Quem tem alergia deve ficar
atento a cobertores que soltam
pelos e substituí-los por mantas
de tecido sintético ou algodão
pode auxiliar na prevenção
de rinites e outros quadros
alérgicos. As alergias também
podem ser reduzidas lavando e
secando ao sol, antes de usar,
mantas, cobertores e blusas de
lã, guardadas por muito tempo
em armários. Pacientes com
antecedentes como bronquite
e rinite costumam ter crises
nesta época. É importante
procurar um médico e seguir suas
recomendações.
Como algumas doenças
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têm sintomas semelhantes
é importante ressaltar que
somente um médico poderá
avaliar corretamente qual o tipo
de tratamento adequado para
cada uma.
Por fim, atenção ao sol
no inverno. Mesmo com o
frio é importante manter o
cuidado utilizando protetores,
especialmente quando o céu
estiver limpo.
Outras dicas importantes são a
prática de exercícios, para evitar
sobrepeso e problemas cardíacos
no período, e manter as vacinas
em dia.
Segue ao lado uma série de dicas
úteis para ajudar na prevenção e
manter uma boa saúde durante
este periodo gelado. Lembrando,
que todos os cuidados são
importantes também para evitar
a proliferação das doenças, pois
muitas vezes elas são adquiridas
em locais públicos, com grande
aglomeração de pessoas, onde
indivíduos contaminados que
não tomam os devidos cuidados
acabam passando o virus para
outras pessoas. Por isso, os
cuidados são essenciais.

MERCADO FINANCEIRO INFLUENCIA A
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA FUNPREV

A atual conjuntura econômica,
de fragilidade do mercado
financeiro, que registrou
variação negativa nos meses
de maio e junho, obrigaram a
Funprev a um monitoramento
diário, que culminou com
ações emergenciais apontadas
pelo Comitê de Investimentos
e autorizadas pelo Conselho
Curador da Fundação. E
a tendência, segundo os
especialistas da área, segue
negativa para os próximos
meses.
Diante da situação, Comitê
de Investimentos, presidência
e Conselho Curador realizaram
reunião extraordinária conjunta,
no dia 14/06. Os presentes
ouviram o economista da
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empresa
de
consultoria Crédito
& Mercado a respeito
da atual conjuntura
econômica, da
fragilidade dos
investimentos no
mercado brasileiro,
e das tendências
negativas para os
próximos meses. A orientação
do economista da empresa de
consultoria veio ao encontro
da opinião dos gestores
das instituições financeiras
consultadas (Banco Itaú, XP
Investimentos, Banco Santander,
Crédito & Mercado e banco
do Brasil), pelos membros da
Divisão Financeira da Funprev
e Comitê de Investimentos,
sendo recomendado diminuir
drasticamente a posição em
fundos IMA-B, ou seja, ativos
de renda fixa atrelados a títulos
públicos de longo prazo.
Depois de ampla discussão,
todos os presentes chegaram
à conclusão da necessidade de
reduzir a duração da carteira da
Fundação. Outro ponto comum

foi de que não será possível
atingir a meta atuarial no ano
de 2018 e o objetivo a partir
deste momento é de encerrar
o exercício com rentabilidade
positiva.
Após avaliação da carteira
atual, o Comitê recomendou
ao Conselho Curador algumas
movimentações.
Ainda durante a reunião
extraordinária, foi discutido
também o processo relativo ao
levantamento de valores para
pagamentos de proventos, com
base nos documentos inseridos
nos autos, e após discussão,
o Comitê de Investimentos
recomendou ao Conselho
Curador movimentações
visando resgate de recursos
para pagamento da folha de
benefícios de junho e julho, além
da primeira parcela do décimo
terceiro salário em julho.
Participaram da reunião Sérgio
Ricardo C Alberto (presidente
do Comitê), os membros Diogo
Nunes Pereira (Funprev), David
José Françoso (Prefeitura),
Marcos Rios da Silva (Funprev),
Antônio Carlos B. Martinez
(servidor inativo Prefeitura),
além dos integrantes do Conselho

Curador Luiz Antônio da Silva
Pires (presidente), Lucinéia de
Oliveira, Neusa Maria Ferraz
Valdo, Gilson Gimenes Campos,
Nilton José de Oliveira e Dalete
Demarchi. O presidente da
Funprev, Donizete do Carmo
dos Santos, o economista Luiz
Gustavo P. Macedo e o contador
Andrei Quággio dos Santos
também participaram.
RESULTADOS
Quanto ao resultado da meta
atuarial em 2018, em que a
Fundação já vinha trabalhando
com o cenário de não
atingimento do referido alvo, o
Comitê lamenta que o excelente
resultado obtido até o mês de
abril tenha sido prejudicado
pelos fatores expostos. Já de
acordo com o fechamento do
mês de maio, a rentabilidade
da carteira caiu para 1,84%
contra 3,88% da meta atuarial
no mesmo período.
A carteira de investimentos da
Funprev, segundo o fechamento
do mês de maio, é de R$
542.670.032,00.
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FUNPREV ABRE PROCESSO ELEITORAL PARA
RENOVAÇÃO DOS CONSELHOS CURADOR E
FISCAL NO BIÊNIO 2019/2020
Aberto o
processo
eleitoral
para
a
renovação
da
composição
dos
Conselhos
Curador e Fiscal da Funprev, para
o biênio 2019/2020. O edital foi
publicado na edição de terçafeira, 19/06, do Diário Oficial
de Bauru. As inscrições dos
candidatos devem ser realizadas
de 10 a 20
de julho, na sede
da Funprev, à Rua Rio Branco,
19-31, de segunda à sexta-feira,
das 8h30 às 11h30 e das 13h30
às 16h30.

de Bauru
- Contar com tempo mínimo de
03 (três) anos de Serviço Público
Municipal e ter cumprido estágio
probatório
- Não ter sido condenado em
processo criminal, com sentença
transitada em julgado ou punido
administrativamente, sendo
garantida a observância do
disposto no parágrafo único do
Artigo 39 da Lei Municipal n.º
3.781/1994
- Possuir curso superior
completo
- Não ser servidor ativo
pertencente ao quadro da
Fundação de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais
Efetivos de Bauru – Funprev
- Não ser servidor da
REQUISITOS
Administração Direta, Autarquia
e Câmara Municipal cedido à
- Pertencer aos quadros de Fundação de Previdência dos
servidores ocupantes de cargos Servidores Públicos Municipais
efetivos, ativos ou inativos, da Efetivos de Bauru – Funprev, à
Administração Direta (Prefeitura época da abertura do processo
Municipal de Bauru), Autarquias eleitoral
(Departamento de Água e Esgoto
- Não ter sido membro dos
de Bauru) e Câmara Municipal Conselhos Fiscal e/ou Curador
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nos dois últimos mandatos
consecutivos.
- Não ser membro titular
ou suplente da Comissão de
Eleição, nem ocupante de cargo
no SINSERM (Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais
de Bauru e Região)
- Não ser cônjuge ou
companheiro (a) de membro
integrante da Comissão de
Eleição
- Não ter parentesco de até
terceiro grau, em linha reta
ou colateral, com os membros
titular ou suplente da Comissão
de Eleição

- Certidão de Distribuição de
Processos Criminais, a ser obtida
junto ao Cartório do Distribuidor
do Fórum de Bauru
- Certidão de Distribuição de
Processos Criminais, a ser obtida
pela Internet, no site da Justiça
Federal de São Paulo
- Certidão de antecedentes
criminais (Estadual e Federal),
a serem obtidas pela Internet
- Ficha funcional ou certidão,
emitida pelo setor responsável
pela área de pessoal, que
comprove: tempo de serviço
público municipal; que não foi
punido administrativamente;
aprovação em estágio probatório
DOCUMENTOS
- Comprovante original de
conclusão de ensino superior,
- Requerimento, em duas mais cópia autenticada em
vias, devidamente preenchido, cartório
conforme modelo constante no
Anexo I do presente edital, com
EDITAL
firma reconhecida em cartório,
tanto do candidato, quanto, se o
- O edital completo e o
caso, do seu procurador
modelo do formulário de
- Cédula de Identidade (R.G), inscrição estão disponíveis no
mais cópia autenticada em site da Funprev, através do
cartório
link http://www.funprevbauru.
- Comprovante de Situação sp.gov.br/funprev_v2/funprev.
Cadastral no CPF Cadastro de php?s=eleicao.
Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (C.P.F)
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FUNPREV É PONTO DE COLETA DE AGASALHOS
DA CAMPANHA “AQUECE BAURU 2018”
A Funprev também é ponto de
arrecadação da Campanha do
Agasalho “Aquece Bauru 2018”.
A coleta vale para funcionários do
órgão e também público externo,
servidor municipal ou não.
Quem quiser
doar agasalhos
ou cobertores,
em bom estado
de conservação,
pode entregar
na sede da
Fundação,
na Rua Rio
Branco, 19-31,
de segunda à
sexta-feira, das
8h00 às 17h00.
A Campanha do Agasalho
Aquece Bauru tem coordenação
da Secretaria Municipal do Bem
Estar Social (Sebes) e do Fundo
Social de Solidariedade de Bauru,
com o apoio da Defesa Civil de
Bauru, Secretarias Municipais,
Brambilla, Transurb, Cidade
Outdoor, Gráfica Líder, Garcia
Festas e Eventos, Lume Light
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Comunicação Visual, Da Roça
Kami Mura, Jornal da Cidade,
Assembleia de Deus Ministério
Madureira, Tilibra, Procedo,
FIB, Sorri, CTI/Unesp Sesi,
Polícia Militar, Tiro de Guerra,

Senai, Refrigás, Confiança
Supermercados, CPFL, CTEEP,
Urupês Urbanismo, Padaria
Artesanal e Associação Comercial
e Industrial de Bauru (Acib).
A meta da campanha para
este ano é arrecadar 100 mil
peças e dois mil cobertores, em
cerca de 300 postos de coleta.
A arrecadação segue até agosto.

GRUPO DE COMUNICAÇÃO COMPLETA
UM ANO DE TRABALHO
O Grupo de Comunicação da Prefeitura Municipal de Bauru, da
Funprev completou, neste mês de Funprev, vereadores, e público em
junho, um ano de atuação.
geral.
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 foram ampliados para
os servidores e também ao público
externo, inclusive em ambientes
externos à sede da Fundação.

Com isso, vieram também as
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, criou
uma página no Facebook e como
a mais recente implementação, a
criação 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.

Paralelamente, os membros do
grupo, ligados à área de comunicação,
O Grupo reúne servidores das
passaram a desenvolver atividades áreas de Controladoria, Finanças,
específicas no contato com Tecnologia de Informática, Serviço
ap o s e nt a d o s , p e n s i on i s t a s , Social e Imprensa.
conselheiros, servidores ativos da
Câmara Municipal de Bauru, da
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VOCÊ
SABIA?
- A Revolução Constitucionalista
de 1932 foi um movimento armado,
realizado no Estado de São Paulo
para derrubar o governo provisório
de Getúlio Vargas e a instituição
de um regime constitucional após
a supressão da Constituição de
1891 pela Revolução de 1930.
Bauru era ponto de partida e rota
de passagem para os jovens que
desejavam participar da Revolução
Constitucionalista de 32. Três
bauruenses que participaram da
luta armada ao lado dos rebeldes
foram mortos em combate e hoje
são lembrados na cidade como
nomes de ruas. São eles: Rubens
Fraga de Toledo Arruda, Alfredo
Ruiz e Agenor Meira. Em 9 de
julho de 1963, o então prefeito de
Bauru, João Bráulio Ferraz, que
também participou da luta armada
na Revolução, entregou à cidade
um monumento em homenagem
aos soldados constitucionalistas,
que encontra-se atualmente ao lado
do velório municipal, na avenida
Rodrigues Alves.

mostrar o trabalho de seus membros.
A UBT é uma entidade cultural
fundada pelo Poeta e Trovador
Luiz Otávio em 21/08/66 e instalada
oficialmente em 1º /03/67 no Rio
de Janeiro em todo o território
nacional, criando seções e delegacias
da UBT. O primeiro Delegado em
Bauru, nomeado por Luiz Otávio,
foi o Poeta e Trovador Nidoval
Reis. A UBT tem como Patrono,
o Santo Trovador São Francisco
de Assis, cujo poema “Oração” é
frequentemente declamado durante
reuniões e festejos; tem por símbolo,
a rosa vermelha, símbolo do lirismo
e cultua a figura de três expoentes
da Trova: Adelmar Tavares (Rei dos
Trovadores), Luiz Otávio, (Príncipe
dos Trovadores) e Lilinha Fernandes,
(Rainha dos Trovadores), escolhidos
em Congresso de Trovadores
realizado em São Paulo, em 1960.
No dia 18 de julho, data natalícia de
Luiz Otávio, pseudônimo literário
do Dr.Gilson de Castro, Cirurgião
Dentista e fundador do Movimento
Trovadoresco Brasileiro e da União
Brasileira de Trovadores, comemora- A União Brasileira de Trovadores/ se o “Dia do Trovador”, data também
Delegacia de Bauru promove oficializada na cidade de Bauru.
anualmente eventos para marcar e
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RECADASTRAMENTO

A Funprev convoca todos os
aposentados e pensionistas
aniversariantes do mês de
maio 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 junho. 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.
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www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500
E-MAILS
PRESIDÊNCIA
donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br
CONTROLADORIA INTERNA
tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

ATENDIMENTO
PRESENCIAL E TELEFÔNICO
DA DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
SEÇÃO DE APOSENTADORIA
E PENSÕES E
SEÇÃO DE BENEFÍCIOS

PROCURADORIA
eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br
marcossilva@funprevbauru.sp.gov.br

- Presencial Segunda, quarta e sexta-feira
Das 08h às 12h
Terça e quinta-feira
Das 13h às 16h30

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br

- Telefônico Das 08h às 12h - Das 13h às 17h

DIVISÃO FINANCEIRA
diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

SEÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E SERVIÇO SOCIAL

DIVISÃO PREVIDÊNCIÁRIA
robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

- Presencial Das 8h às 12h - Das 13h às 17h
- Telefônico Das 08h às 12h - Das 13h às 17h

OUVIDORIA
ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br

