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O site http://www.inprev-varginha.mg.gov.br é um 
importante canal para comunicação onde há divulgadas 
diversas ferramentas de gestão. Nele estão 
disponibilizados as últimas notícias do instituto, portal da 
transparência,  simulador de aposentadoria entre outros 
recursos. Conheça e utilize! 

VISITE A PÁGINA DO INPREV NA INTERNET INPREV LANÇA INFORMATIVO 

 O INPREV, no intuito de manter os seus 
segurados bem informados, levar a previdência 
municipal ao conhecimento daqueles cobertos por 
ela, atendendo aos rigorosos critérios de gestão e 
boas práticas, em especial o princípio da 
transparência, passa a disponibilizar este informativo. 
 Várias medidas estão sendo adotadas para 
atender aos requisitos do programa Pró-Gestão, da 
Secretaria da Previdência Social-SPREV do Ministério 
da Fazenda-MF e, sendo interesse do INPREV, atingir 
a certificação estabelecida para que possa ter acesso 
a produtos de investimento mais interessantes e que 
poderão gerar melhores retornos, contribuindo para 
garantir, ainda mais, os benefícios previdenciários de 
responsabilidade do RPPS. 
 A Diretoria Executiva, o Conselho de 
Administração, o Conselho Fiscal, o Comitê de 
Investimentos, órgãos integram a estrutura do 
INPREV, utilizando de técnicas modernas de gestão, 
pesquisa e educação continuada, dedicam-se a 
conduzir a administração da instituição com 
segurança e responsabilidade, zelando 
permanentemente pelo compromisso para com  os 
seus segurados. 
 Sempre atenta ao cumprimento de todas as 
normas e exigências dos órgãos fiscalizadores das 
atividades desenvolvidas pelo INPREV, a Diretoria 
Executiva vem consolidando os resultados obtidos 
nos últimos anos, com gerência firme direcionada à 
manutenção do equilíbrio atuarial e financeiro da 
instituição objetivando seu crescimento sustentável. 

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. 

 NOSSA MISSÃO 

Atender aos beneficiários do regime de previdência do 

município com agilidade, criatividade, observando a 

legalidade, e gerir as reservas técnicas com segurança e 

transparência. 

 

NOSSA VISÃO 

Efetuar uma gestão sustentável, difundindo e consolidando a 

cultura previdenciária, com ética e responsabilidade social. 

LEMBRETE: 

Mantenha sempre seu endereço e telefone para 

contato atualizados! 

http://www.inprev-varginha.mg.gov.br/
http://www.inprev-varginha.com.br


BOLETIM INFORMATIVO ANO 01 Nº 01                                                              JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2017 PÁG.2 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VARGINHA – INPREV 
PRAÇA MARECHAL DEODORO, 120, CENTRO – VARGINHA-MG CEP: 37014-230  
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30  
(35)3221-2419 
www.inprev-varginha.mg.gov.br  /  Facebook:  @inprev.varginha.mg_/_inprev@inprev-varginha.com.br      

 

 A Previdência Social é um dos 
programas de maior impacto nas contas 
públicas do governo brasileiro. Responsável 
por um enorme e explosivo deficit, exige 
reformas profundas e urgentes, sob pena de 
instalar, em breve, o caos na gestão do 
orçamento governamental. O substancial 
comprometimento financeiro com o 
pagamento dos benefícios previdenciários 
vem consumindo recursos necessários à 
implementação de políticas públicas de 
interesse da população em outras 
importantes áreas e, esgotando a 
capacidade de investimento do Estado. 
 O Prefeito Antônio Silva, a frente do 
governo de Varginha, demonstrando sua 
preocupação com a Previdência Social 
adotou, em 2013, medidas saneadoras: 
estabeleceu a “Segregação das Massas” dos 
segurados do INPREV e promoveu o 

equilíbrio financeiro e atuarial do “Plano 
Previdenciário”, garantindo, em definitivo, 
os recursos necessários para fazer frente aos 
pagamentos dos atuais e futuros benefícios 
de aposentadoria e pensão deste grupo que 
representa 70% dos segurados do RPPS.  
 Um olhar atento, deve recair sobre a 
questão da Previdência Municipal quanto ao 
“Plano Financeiro” (em extinção a longo 
prazo) que, a partir do exercício de 2018, 
demandará um complemento de recursos do 
tesouro municipal para cobrir deficit 
financeiro com custeio de aposentadoria e 
pensões desta massa, que corresponde a 
30% dos segurados do INPREV. 
 A gestão da previdência própria 
demanda muita seriedade e vigilância, 
requer uma equipe de profissionais de 
elevado nível técnico, permanente 
capacitação e atualização dos 

conhecimentos, na busca de constantes 
melhorias dos resultados positivos atingidos 
nos últimos anos. 
 A expressiva parcela do orçamento 
destinada à manutenção da Previdência 
Própria do Município, a responsabilidade do 
Poder Executivo, como permanente 
garantidor dos recursos para complementar, 
quando necessário, o custeio dos benefícios 
de aposentadoria e pensão, não pode 
comprometer de outras tantas funções de 
governo e o indispensável equilíbrio das 
contas públicas. 
 As ações ou omissões no trato das 
questões previdenciárias repercutem nas 
próximas gerações, vez que seus efeitos se 
estendem por um horizonte de mais de sete 
décadas, razão mais que suficiente para que 
a Previdência Pública Municipal seja tratada 
como um “Programa de Estado”.  

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS / INPREV 

BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDOS NOS ÚLTIMOS MESES 

ABRIL 
 
Ângela Caldonazzo 
Izafete Piva 
Maria Augusta Lelo Viana Castro 
Maria Antônia de Andrade Silva 
Sebastião Natal Ferreira 
Elaine de Fátima Camargo dos Santos 
Marilene Trajano Bispo Esper 
Hélio Nilton de Oliveira 
Iolanda do Carmo Sarto Silva 
Marina Moreira Mendes 
Martha Lucia Sarmento Barbosa 
Sandra de Freitas 
Sueli Nascimento Ramos 
Jonatan Silva Tavares 

Andréia Meneguelle 
Ramos Mendes 
Elson Antônio Machado 
Marlene Antonieta de 
Moraes 
Ângela Francisca 
Ferreira de Araújo 
Cacilda Pereira Maciel 
Pala 
Cacilda Pereira Maciel 
Pala 
Maria Tereza da Silva 
Fuzato 

Sidney de Carvalho 
Teixeira  
Terezinha de Jesus 
Cardoso Ribeiro 
Ruth Nadea dos Passos 
Adelaide Paulino Vieira 
Jaime Juvenil Balboni 
Marcelo Marcelino 
Kathellen Vitória 
Miranda Marcelino 
Marinês dos Santos 
Jean Fernando Tomaz 

JUNHO 
 
Julia Celina Chagas 
Adriana Inacia Ferreira Gomes 
Eliane Galvão de Rezende Magalhães 
Heloisa Helena Pereira Benedito 
José Gabriel Junqueira 
José Leir Paraizo 
Junior Braga de Miranda 
Luiz Antônio da Silva 
Marcos Delgado Senra Duque 
Maria Lucia de Paiva Silva 
Roselene Eduardo 
Maria de Fátima Inácio 

MAIO 

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO 

Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922/2010 

Competência Junho/2017 

90,8% 

9,2% 

62,02% 

14,92% 

13,85% 

2,06% 

5,87% 

0,37% 

Prefeito: Antônio Silva, Vice-Prefeito: Vérdi Lúcio Melo, Diretoria  Executiva: Edson Crepaldi Retori (Diretor-Presidente), Margareth Ap. Souza Carvalho (Chefe do Serviço de 

Benefícios), Paulo A. Praxedes (Chefe do Serviço Financeiro e Presidente do Comitê de Investimentos),  Aida H. M. P. Bruniera (Chefe do Serviço Administrativo), Terezinha Lelo V. 

Clepf (Presidente do Cons. de Administração), Annabell V. Souza (Presidente do Cons. Fiscal).  

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