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 O INPREV está envolvido na elaboração da Política de 
Investimentos para 2020. A Política de Investimentos é um processo 
importante no instituto, vez que busca com a administração dos ativos 
financeiros, assegurar a sustentabilidade do instituto.  

 A Política de Investimentos se constitui em um instrumento de 

planejamento, define o índice referencial de rentabilidade a ser 

buscado pelo gestor no exercício seguinte, estabelece estratégias de 

alocação, e requer o  acompanhamento dos resultados na sua 

execução. 
 O instrumento que regulamenta a formulação da Política de 
Investimentos é a Resolução CMN nº 3.922/2010. Ela estabelece a 
observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 
liquidez, diversificação, transparência na aplicação dos recursos, e na 
avaliação de seus riscos.  

 Dada a sua relevância, a Política de Investimentos e os 

relatórios de acompanhamento dos seus resultados são 

disponibilizados no site do INPREV para conhecimento dos segurados e 

da sociedade. 

 Um dos elementos da Política de Investimentos é a análise da 

conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro 

para o ano seguinte. O cenário para investimentos está cada vez mais 

desafiador com o ambiente de política econômica, taxa SELIC prevista a 

4,50% no fechamento de 2019, com perspectiva de 4,25% no primeiro 

COPOM do próximo ano e sua manutenção neste patamar durante o 

exercício.  

 Os desafios para a busca de rentabilização dos investimentos 

em 2020 serão enormes. Os produtos de Renda Fixa, com obrigação de 

aplicação de 70% do volume total de recursos previdenciários, não 

contarão com o fechamento da curva de juros. O caminho natural será 

buscar no limite dos 30% possíveis em renda variável, retornos que 

possibilitem melhores remunerações para o patrimônio investido, 

antecipadamente ciente que a meta atuarial não será atingida. 

 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2020 

CONSULTE SEU CONTRACHEQUE PELO SITE, CAIXA ELETRÔNICO OU 
NA SEDE DO INPREV 

 O INPREV disponibiliza aos aposentados e pensionistas, o 
contracheque no site institucional www.inprev-varginha.mg.gov.br, na 
página inicial, no menu à direta, na opção ACESSE SEU CONTRACHEQUE. 
A consulta pode ser feita mediante CPF e senha. 

 O contracheque pode ser emitido, também, pelo caixa 
eletrônico do Santander. Para isso, inserir o cartão magnético, outras 
opções, contracheque, selecionar o INPREV, e digitar o mês e o ano.  

 Ou ainda, se preferir, o contracheque pode ser emitido no 
próprio INPREV, sempre 01 dia antes do pagamento do benefício. 

LEMBRETE: 

Mantenha sempre atualizados seu endereço e telefone para contato! 

VISITE A PÁGINA DO INPREV NA INTERNETVISITE A PÁGINA DO INPREV NA INTERNETVISITE A PÁGINA DO INPREV NA INTERNET   

http://www.inprevhttp://www.inprevhttp://www.inprev---varginha.mg.gov.brvarginha.mg.gov.brvarginha.mg.gov.br      

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Com intuito de dar mais 

transparência, o INPREV 

desenvolveu as atividades de 

elaboração do Planejamento 

Estratégico 2019 - 2023 com o 

envolvimento de todos os 

membros dos Conselhos de 

Administração, Conselho Fiscal, 

Comitê de Investimento, Diretoria 

Executiva e servidores do Instituto. 

Foram definidos os norteadores 

que conduzirão as ações do 

instituto. 

MISSÃO: Garantir os benefícios previdenciários aos segurados;  

VISÃO: Ser reconhecido pelos segurados quanto à qualidade da gestão 

previdenciária;  

VALORES: Transparência, Sustentabilidade e Visão Sistêmica. 

Como objetivos estratégicos foram definidos:  

1) Aprimorar as competências da equipe, conselhos e comitê; 

2) Adequar a estrutura de cargos do quadro de pessoal; 

3) Dotar o instituto de uma estrutura física adequada; 

4) Maximizar o nível de interação com os segurados; 

5) Difundir a cultura previdenciária; 

6) Aprimorar os processos de trabalho. 

Com a conclusão deste processo, o INPREV conta com mais um importante 

instrumento que balizará suas ações nos próximos exercícios. 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO INPREV  2018-2019 

Pesquisa presencial 
foi realizada na 
sede do instituto, 
durante os 
exercícios de 2018 
e 2019, com o 
objetivo de avaliar 
o nível de 
satisfação do 
atendimento 
prestado pelo 
INPREV, aos seus 

segurados. Agrupadas as respostas “ótimo e bom” como positivas e as 
respostas “regular e ruim” como negativas, o resultado retratado foi: 83% 
de SATISFAÇÃO na avaliação dos segurados que responderam a pesquisa e 
elogios quanto a rapidez, atenção e simpatia dos servidores. 

http://www.inprev-varginha.com.br
http://www.inprev-varginha.mg.gov.br/
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BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDOS NOS ÚLTIMOS MESES 

Maurilo Dehon Valeriano 

Sandra da Silva Pereira 

Berenice H.A. Rodrigues 

Carlos Roberto Serra 

Irene de Abreu Castro 

Josiane Maria Guedes 

Nilza Marinho Pessi 

Regina Lopes O. Abreu 

Ariadne C. C. Figueiredo 

Edenilce Maria Zanatelli 

Luiza Helena A. Cunha 

Maria Cristina S. Graciano 

Maria de Lourdes Mendes 

Silvane Alves R. Siqueira 

Adriana Reis C. Barbosa 

Marco Antônio da Silva 

Maria Filomena Picheli 

Lucimara R. Silva 

Marilea Rios F. Pereira 

Airton Ribeiro 

Daisy Ap. Eugênio 

Luiz Cláudio S. Paulo 

Margarida M. A. Penha 

Maria Ap. Costa Veloso 

JULHO 

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INPREV 
Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922/2010 

Mês de competência Outubro/2019 81,08% 

18,92% 

Prefeito: Antônio Silva, Vice-Prefeito: Vérdi Lúcio Melo. INPREV: Diretoria  Executiva: Edson Crepaldi Retori, Diretor-Presidente; Margareth Aparecida de Souza Carvalho, Chefe do 

Serviço de Benefícios; Wélem Renata Pereira, Chefe do Serviço Administrativo; Paulo Alexandre Praxedes, Chefe do Serviço Financeiro e Presidente do Comitê de Investimentos; 

Terezinha de Fátima Nery Souza, Presidente do Conselho de Administração; Annabell Tavares Vilela de Souza, Presidente do Conselho Fiscal.  

O boletim informativo é uma publicação interna do  INPREV destinado aos servidores públicos municipais ativos e inativos.  

Distribuição Gratuita. Tiragem: 2.000 exemplares. Periodicidade Trimestral. Gráfica Editora Sul Mineira Ltda. Jornalista Responsável: Carla Corrêa Beraldo / MTB 6.028. 

Diagramador: André Mambeli Lopes. 

Total na Carteira de Investimentos: 

R$ 382.866.834,10   

Meta Atuarial: 7,75%a.a. / Rentabilidade: 15,56%a.a. 

AGOSTO SETEMBRO 

Art. 7º, I, b  = 68,45% 

Art. 7º, IV, a = 11,58% 

Art. 8º, II, a  = 16,33% 

Art. 8º, I, a  = 2,00% 

Art. 7º, III, a  = 1,05% 

Art. 8º, IV, a = 0,59% 

SEDE PRÓPRIA – ACOMPANHAMENTO DA OBRA 
  Com a construção da sua sede, muito mais que ter um 
espaço próprio, o INPREV pretende criar condições com acomodações e 
áreas adequadas, implantar Programas de Pré Aposentadoria, Pós 
Aposentadoria, criar oportunidades de convivência, Promover palestras 
educativas nas diversas áreas, realizar seminários sobre Previdência 
Municipal, Política de Investimentos, Cálculo Atuarial, Regras de 
Aposentadoria, Funcionamento do Regime Próprio de Previdência, 
formação para conselheiros, Propiciar a difusão da cultura previdenciária; 
Viabilizar a integração com a Comunidade, realização de audiências 
públicas de prestação de contas, discussão de temas de interesse dos 
segurados, beneficiários e da comunidade de Varginha. 

   A definição do espaço físico a ser ocupado pela obra foi 
decisão dos órgãos colegiados do INPREV e levou em consideração a 
estrutura do momento presente, as reais necessidades atuais e as 
demandas da autarquia nas próximas décadas. 

  Observados os requisitos legais: Plano Plurianual, 
Diretrizes Orçamentárias e Orçamento, foram realizados os necessários 
procedimentos licitatórios que culminaram com a contratação da obra. 

   A obra concebida, segue princípios da sustentabilidade e 
já foram realizadas todas as etapas do projeto estrutural; o muro de 
arrimo, o fechamento em alvenaria. Em andamento: o reboco, forros de 
gesso acartonado, em gesso liso, impermeabilização, elétrica, hidráulica, 
pintura, assentamento de pisos e revestimentos, portas, e janelas. 

  Os recursos necessários ao seu custeio, em nada 
comprometem o patrimônio destinado ao pagamento de aposentadoria e 
pensões, pois são fruto da economia proporcionada com um rígido 
controle das despesas de manutenção do INPREV, no período de 2009 e 
2018. Mais de 50% do valor da construção será coberto com o resultado 
dos investimentos no mercado financeiro dos valores economizados. 

   Fotos da obra, do seu início até o estágio atual, podem ser 
visualizadas no site do INPREV. Endereço: http://inprev-varginha.com.br/
blog/2019/08/acompanhe-a-evolucao-da-construcao-da-sede-propria-do-
inprev/ 

 “Acompanhe Fotos da Evolução da Construção da Sede Própria do 
INPREV” 

http://inprev-varginha.com.br/blog/2019/08/acompanhe-a-evolucao-da-construcao-da-sede-propria-do-inprev/
http://inprev-varginha.com.br/blog/2019/08/acompanhe-a-evolucao-da-construcao-da-sede-propria-do-inprev/
http://inprev-varginha.com.br/blog/2019/08/acompanhe-a-evolucao-da-construcao-da-sede-propria-do-inprev/

