Notícias

IPAMV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
Ano 15 | Nº 121 | Julho e Agosto 2018
www.ipamv.com.br

COOPERAÇÃO PARA O FUTURO
Para estudar a viabilidade da implementação de previdência
complementar em Vitória, o Ipamv firmou um acordo de cooperação técnica junto à Fundação da Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo (Preves). Por meio da iniciativa,
as instituições realizarão um intercâmbio de informações, com
reuniões periódicas, a fim de discutir o tema.

entendemos que é possível implementar ações que estejam
ao alcance do município. A previdência complementar é uma
forma de viabilizar a sustentabilidade do sistema e, mesmo que
seja um benefício de longo prazo, precisa ser instituída o mais
rápido possível”.

A presidente do Ipamv, Tatiana Prezotti Morelli, destacou a importância da ação para garantir a sustentabilidade do sistema
previdenciário. “Nossa intenção é propor formas que possibilitem a sustentabilidade do sistema previdenciário municipal.
Mesmo diante das incertezas sobre a reforma da previdência,

DE OLHO NO MERCADO FINANCEIRO
A economia no Brasil começou o ano bastante aquecida, porém, fatores como a paralisação dos caminhoneiros, a sobretaxa às importações do Brasil, bem como a
incerteza sobre as eleições, impactaram esse movimento de retomada. Diante dessa situação, o Comitê de
Investimentos do Ipamv optou por bases mais sólidas,
adquirindo títulos públicos, com previsão de levar até o
vencimento quando o risco é perto de zero.
Carteira Ipamv

Meta Atuarial (INPC+6%aa)

CREDENCIAMENTO PARA COMPRA
E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS
Por meio do Edital de Credenciamento Nº 02/2018, o
Ipamv mantém aberto permanentemente o processo de
credenciamento de instituições financeiras para a realização de atividades de intermediação na compra e venda de títulos públicos federais, por ordem do Instituto.

2

Editorial: Estudar e planejar
para garantir o futuro.
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Para participar, a instituição interessada deve apresentar
solicitação formal de credenciamento e ser detentora da
condição de dealer (instituição financeira registrada no
Banco Central para fazer em seu nome a regulação da liquidez no mercado aberto).

Economia: Mudança de
horário de atendimento
resulta em menos custos.

4

Fique ligado: Confira e participe
da agenda de eventos do IPAMV!
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PALAVRA DA PRESIDENTE

ACOLHIMENTO

CUIDANDO DO
PRESENTE E DO
FUTURO

IPAMV RECEPCIONA
NOVOS APOSENTADOS

É preciso plantar para colher.
Essa máxima da natureza tem
sido seguida à risca pelo Ipamv.
Para garantir equilíbrio e a sustentabilidade da previdência dos
servidores municipais de Vitória
estudamos, pesquisamos e investimos com assertividade.
Essa dedicação é percebida no esforço para alcançar a nossa meta
atuarial; e no envolvimento de
nossos servidores em congressos
e eventos do segmento previdenciário. Vitória, inclusive, foi sede
de uma das mais importantes
reuniões do segmento, a 63ª reunião Ordinária do Conselho de
Dirigentes de Regimes Próprios
de Previdência Social (Conaprev).
Com satisfação, compartilhamos
também a agenda de eventos do
Ipamv em setembro e outubro.
O Instituto está de portas abertas
para receber você e sua família.
Aproveitamos ainda para falar da
campanha Setembro Amarelo, de
conscientização sobre a depressão.
TATIANA PREZOTTI MORELLI
Presidente do Ipamv

Confira a lista de servidores que se aposentaram em julho e agosto.

Adelina Auer Penha
Analila Souza Dos Reis

Agripino Franklin Mendes

Antonio Orozimbo Filho

Ana Paolla Barcellos Dalvi Kill

Dilma Pinto dos Santos

Andressa Aguiar dos Santos

Eliezer Alves

Angelita Canal

Elvira Maria Breda

Dalva Oliveira Santos
Djalma Manoel Vicente Alvarenga

Inara de Oliveira Silva

Doris de Oliveira da Penga Bomfim

Jussara Rohr de Souza Murari

Genilda Ramalho Ferreira

Maria Aparecida Costa

Glauria Invone Almeida Rozario

Maria do Carmo Vieira

Jorcel Garcia Pinto Filho

Maria Marlene de Oliveira Torres

Jorge Fernando Farias Gonçalves
Katia Regina Transpadini Bermudes

Maria Nery da Silva Filha

Laura Veronica Sperandio

Maria Solange Pereira de Freitas

Luiza Maria de Castro Augusto Alvarenga

Marlesia da Penha Aguiar Gomes

Mara Lucia Motta Assad

Mary Tavares dos Santos

Margareth da Conceição dos Santos
Maria Celina de Souza Silva

Rosa Maria Gaudio

Maria Helena Valentim

Rosalinda Bravin Porto

Maria Lucia Rufino
Nilzete Andrade Barbosa

Silvana Delazari

Rosangela Maria de Salles de Meira

Niuton Pedro Silva

Roseane de Vargas Fafá

Samuel Francisco

Evite a suspensão de seu benefício mantendo seu
cadastro atualizado junto ao Ipamv. Basta apresentar
RG, CPF e comprovante de residência no Instituto no
mês de seu aniversário. Em caso de dúvidas ou impossibilidade de comparecer ao Ipamv, ligue 3025.4005.

††
††

Abrão Vieira dos Santos

Adriani Luiza da Silva

RECADASTRAMENTO

BENEFÍCIOS SUSPENSOS

AGOSTO

JULHO

Yolanda Mendonça Julio da Silva

††
††
††
††
††
††
††
††
††
††
††

Deolindo Alcantara Fadini
Erotildes Dias
Jeronymo Borges Banhos
Justina Soares de Moura
Luiz Machado
Maria de Fátima Pereira
Nair Rodrigues de Oliveira
José Carlos Martins Correa
Maria Cátia Zetum
Zilda Santos Machado
Athos Daniel de Souza Diogo
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EVENTOS

IPAMV NA 63ª REUNIÃO DO CONAPREV
Entre os dias 23 e 24 de agosto, Vitória sediou a 63ª reunião
Ordinária do Conselho de Dirigentes de Regimes Próprios
de Previdência Social (Conaprev). Pelo Ipamv, participaram a presidente, Tatiana Prezotti Morelli, e o diretor administrativo-financeiro, Herickson Rubim Rangel.
O Conaprev é composto por gestores dos 26 Estados da Federação, do Distrito Federal e ainda por representantes da Aneprem, Abipem, CNM, Previc, INSS, dentre outras entidades e
RPPS. Para Rangel, que também é presidente da Aneprem,
esse colegiado é o maior e mais importante fórum de discussão de política previdenciária do servidor público do Brasil.

							
Mesa de abertura da 63ª Reunião do CONAPREV

SEMANA DA SAÚDE E BEM-ESTAR
O Ipamv promoveu, entre os dias 20 e 24 de agosto, mais
uma edição da Semana de Saúde. O evento contou com a
participação de mais de 80 pessoas, entre segurados e servidores do Instituto. Na programação, uma gama diversificada de temas ligados à saúde física e mental: envelhecimento saudável, sexualidade e até momentos de meditação e
relaxamento. Os participantes ainda receberam um presente especial: mudas de plantas medicinais, doadas por
meio de parceria com o Incaper.

IPAMV ECONOMIZA MAIS DE R$ 250 MIL
Desde 2016, o Ipamv funciona de 7 às 14h, com atendimento ao público sendo realizado das 8h às 13h. O expediente concentrado no período da manhã proporcionou
uma economia de mais de R$ 252 mil nas despesas de custeio do Instituto de Previdência.
De acordo com o analista de Gestão Pública, Newton Car-

los Stabile, essa economia ainda é maior se considerarmos
a redução de alguns insumos e a inflação do período, já que
foi considerado o valor nominal nos cálculos da redução
média mensal. Vale destacar que a escolha pelo período
matutino para atendimento foi definida por meio de consulta aos aposentados e pensionistas, cuja maioria optou
por esse horário.

Contratos e serviços

Redução Média Mensal

Redução Total 2016 a 2018

Portaria e limpeza

R$ 2.995,56

R$ 95.858,05

EDP-Escelsa

R$ 2.075,00

R$ 66.399,79

Estagiários

R$ 2.349,73

R$ 75.191,29

Vale Transporte

R$ 468,37

R$ 14.987,87

Total Geral

R$ 7.888,66

R$ 252.437,00

EXPEDIENTE
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Municipio de Vitória Rua Chafic Murad, 712, Bento Ferreira, CEP 29050.660 • Vitória/ES • Tel (27) 30254000 • Horário de atendimento 8 às 13 horas • Site www.ipamv.org.br • Prefeito Luciano dos Santos Rezende | ADMINISTRAÇÃO DO IPAMV • Presidente Tatiana
Prezotti Morelli • Diretor Administrativo/Financeiro Herickson Rubim Rangel • Diretora de Benefícios Previdenciários Lenir Bertoni • Diretora Jurídica
Heloísa Maria Duarte Barcellos • Presidente do Conselho Fiscal Marcelo Graça de Oliveira • Presidente do Conselho Administrativo Wildson de Lima Ribeiro
| INFORMATIVO • Jornalista Responsável Daniely Borges • Conteúdo e Editoração P6 Comunicação • Fotos IPAMV • Impressão RB Comunicação Visual
Eireli-EPP • Tiragem 5.000 exemplares.
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VIDA E SAÚDE

SETEMBRO AMARELO:
TEMPO DE FLORESCER
Você sabia que a primavera começa em setembro? Neste mesmo mês também acontece o movimento mundial Setembro
Amarelo, de conscientização sobre a depressão. Aproveitando

Aprenda coisas novas: cursos de
línguas, artesanato, entre outros,
contribuem para manter a mente
ativa e prevenir a depressão.

o gancho da estação mais fl orida do ano, o Ipamv dá sua contribuição na campanha com algumas dicas para prevenir esse
quadro e manter a saúde física e psicológica em dia.

Faça novas amizades: participe das atividades promovidas pelos Centros de Convivência da Terceira
Idade (CCTIs) de Vitória. Os espaços de convivência favorecem a melhoria da qualidade de vida, a valorização
da autoestima, o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários e a prevenção do isolamento social.

OI!

Seja
independente:
pratique atividades físicas
regularmente. Isso contribui para você manter a
autonomia e fazer as atividades do cotidiano.

FIQUE LIGADO

INTEGRAÇÃO E DIVERSÃO NO IPAMV
Nos meses de setembro e outubro, agende-se para participar da programação de eventos de integração promovidos
pelo Ipamv. Confira e divirta-se!

É primavera!
No dia 24 de setembro, o Ipamv entrará no clima
de primavera com a realização da Oficina de Flores
Artificiais. Aqui na sede mesmo, de 9h às 12h.

Semana da brincadeira
Em outubro, o Ipamv ficará mais colorido e entrará no clima de brincadeira,
revivendo o lado criança. Durante uma
semana, entre os dias 20 e 26, sempre a
partir das 9h, haverá uma programação
especial com contação de estórias, construção e exposição de brinquedos antigos
e muitas outras surpresas.

Para mais informações e reserva de vagas para os dois eventos, ligue para o tel: 3025-4024

Venha e traga a sua família!

