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INPREV CONTRIBUI PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

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      

 Através de uma parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde, desde o dia 11 de fevereiro de 2021, o Inprev vem 
contribuindo com a vacinação contra a Covid-19 no municí-
pio de Varginha. 
 O espaço físico do instituto está sendo utilizado para 
implementação do trabalho, sendo disponibilizadas salas 
para a guarda de materiais, equipamentos para atividades 
administrativas, banheiros e demais áreas comuns, propor-
cionando todo o apoio logístico à equipe de vacinação. 
 O auxílio no enfrentamento à pandemia reflete a res-
ponsabilidade social do Inprev, que de forma voluntária ado-
tou posturas e ações para promover o bem-estar dos seus 
públicos interno e externo, visando o beneficio da coletivida-
de. 
 A vacinação é realizada no sistema Drive Thru em fren-
te à sede do Inprev, na praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila 
Paiva, local de fácil acesso e trânsito tranquilo, possibilitando 
maior comodidade à população. 

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.  

APRESENTAÇÃO CÁLCULO ATUARIAL 

 

Aconteceu no dia 02 de fevereiro de 2021, na 
sede do instituto, a apresentação da Avaliação Atu-
arial que rege o Plano de Custeio do sistema previ-
denciário do Município de Varginha. 

A Avaliação Atuarial é o estudo técnico de-
senvolvido pelo atuário, baseado nas características 
biométricas, demográficas e econômicas dos segura-
dos do regime, com o objetivo principal de estabele-
cer, de forma suficiente e adequada, os recursos ne-
cessários para a garantia dos pagamentos dos bene-
fícios previstos. 

Além de ser obrigatório, a realização do cál-
culo atuarial é o ponto principal para assegurar o 
equilíbrio e a solvência do Regime Próprio de 
Previdência Social. 

O Cálculo Atuarial de 2021 foi apresentado 
pelo atuário e representante da Magma Assessoria, 

Andre Sablewski Grau e está disponível no site do 
INPREV. 

Participaram da reunião os membros do Con-
selho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de 
Investimentos, Diretoria Executiva e equipe técnica 
do Inprev. 

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

Ana Maria Pereira Ribeiro 

Geniel Batista 

Glacione Maria da Silva Ferreira 

Gracie Cristina Silva 

Antônio Pedro de Carli 

Conceição Aparecida Valim 

Maria de Lourdes Bernardes 

Suely Siqueira 

Alcino Lázaro de Oliveira 

Maria Madalena Chagas 

Rosângela da Silva 

Simone Neves Gonzaga da Silva 

Mariza de Fátima Tristão 

Marisa Alice de Miranda Mesquita 

Maurício Mendes 

Sônia Margarida Borges da Silva 

OUTUBRO 

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

Mês de competência Fevereiro/2021 

 

70,81% 

29,19% 

Prefeito: Vérdi Lúcio Melo. INPREV: Diretoria  Executiva: Ana Paula de Oliveira Amorim, Diretora-Presidente; Vively Auxiliadora Chagas Mendes, 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; Eliana Cristina Costa, 

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$ 411.997.705,78 

Meta Atuarial: 1,24%a.a. / Rentabilidade: -1,45%a.a. 

NOVEMBRO DEZEMBRO 

Art. 7º, I, b = 52,80% 

Art. 7º, IV, a =18,01% 

Art. 8º, II, a  = 24,02% 

Art. 8º, I, a  = 1,94% 

Art. 8º, III = 0,73% 

Art. 9º, a, III = 2,50% 

 

A EC nº 103/2019 tornou obrigatória a instituição 
do Regime de Previdência Complementar (RPC) pelos 
entes federativos (União, Estados e Municípios) que pos-
suem RPPS. Os entes devem aprovar sua lei de implanta-
ção até 13.11.2021, bem como contratar uma entidade 
de previdência complementar para realizar a gestão do 
plano de benefícios, pois somente a partir desse ato é 
que se dá a vigência do regime. 

O Regime de Previdência Complementar é facul-
tativo, ou seja, para aderir é preciso uma opção por ele. 
Ele tem caráter complementar em relação ao Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS), também é uma boa 
opção para quem não é segurado e deseja fazer uma 
poupança pensando em sua aposentadoria. Isso é possí-
vel porque a previdência complementar é autônoma em 
relação ao RPPS dos servidores públicos, o que significa 
que é possível receber um benefício de aposentadoria de 
previdência complementar independentemente de rece-
ber aposentadoria pelo sistema público. 

Além da aposentadoria, o participante da previ-
dência complementar poderá ter a proteção em caso de 
morte, acidentes e invalidez, por exemplo. 

Com a Previdência Complementar busca-se o-
portunizar aos servidores com remuneração superior ao 
teto (R$ 6.433,57) a possibilidade de, aderindo ao plano, 
manter seus ganhos compatíveis com sua última remu-
neração, mediante contribuição. 

Em 2019 o Brasil passou por um processo de mu-
danças no seu sistema previdenciário. Essa mudança foi 
chamada de Nova Previdência. Essa reforma na previ-

dência foi um passo muito importante para o nosso país, 
estamos vivendo muito mais, temos um grande número 
de idosos usufruindo de benefícios e menos trabalhado-
res financiando ou contribuindo para os regimes de pre-
vidência. Nesse cenário, o antigo sistema não estava 
mais sustentável. 

Ao se falar em aposentadoria, falamos em um 
projeto de longo prazo. Pensar em aposentadoria é pen-
sar em poupar hoje para garantir melhores condições de 
vida amanhã, já que com o passar dos anos e a idade não 
teremos o mesmo vigor para o trabalho. Na velhice a 
capacidade de trabalhar diminui e chegará o momento 
em que desejaremos diminuir a carga de trabalho ou até 
mesmo parar de forma definitiva, e para viver esse mo-
mento com tranquilidade é importante planejar, fazer 
uma administração inteligente do seu dinheiro. 

A estabilidade e liberdade financeira são muito 
importantes na terceira fase da vida, elas que vão te ga-
rantir acesso à saúde, lazer, moradia e demais cuidados 
importantes. Como você quer aproveitar sua velhice? 
Qual o seu sonho? Para usufruir de qualidade de vida, 
tranquilidade e manter ou ao menos se aproximar do 
padrão de vida da fase ativa, o melhor momento para 
começar a poupar é agora. O seu futuro financeiro de-
pende do que você faz hoje. 

A instituição do Regime de Previdência Comple-
mentar - RPC é obrigatória para o Município que possui 
RPPS. O empregador é o “patrocinador” que oferece 
para os servidores o plano de benefícios, administrado 
por entidades fechadas.  

APOSENTADORIA COMPLEMENTAR 

Clarice Ferreira S. Garcia 

Elaine Teodoro V. Divino 

Rosilane Siqueira Amorim 

Manoel Tadeu Sales 

Adriana Pio Ferreira 

Ana Lúcia S. Batista 

Ana Rita Machado 

Ângela Maria da S. Justo 

Dionísio Oscar 

Maria Ap. Furtado Carvalho 

 

 


