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PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR DE A-Z

Dr. Sirlei B.W Rechetelo

(Consultora previdenciária)

Estimados servidores do Município de Navegantes e segurados do RPPS/
NAVEGANTESPREV!
É com muita honra e alegria que aceitei o desafio proposto de inaugurar
esta coluna proposta como um canal de comunicação que tem por objetivo
disseminar as questões relacionadas à previdência do servidor público.
Portanto, vamos aqui explorar este mundo do sistema previdenciário de
“A a Z”. Venham comigo tratar do tema:
-Abono de PermanênciaO abono de permanência consiste no pagamento, pelo ente federado no
qual o servidor estiver em atividade, de importância igual ao valor da contribuição previdenciária deste, nos casos em que o servidor tenha implementado as condições a aposentadoria e opte por permanecer trabalhando.
O Abono de Permanência possui caráter indenizatório e sobre ele não
incide contribuição previdenciário ou IRRF.
Regras Aposentatórias com Direito ao Abono de Permanência
I - Ter completado, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no.
41, os requisitos para obtenção da Aposentadoria Voluntária constantes na
legislação vigente até 31 de dezembro de 2003;
II - Completar, nos termos do art. 2o da Emenda Constitucional no. 41, os
requisitos para obtenção da Aposentadoria Voluntária;
III - Completar, nos termos do art. 40 da Constituição Federal, os requisitos para obtenção da Aposentadoria Voluntária;
IV - Completar, nos termos do art. 6o da Emenda Constitucional no. 41,
combinado com o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, os requisitos para
obtenção da Aposentadoria Voluntária.
Ou seja, são quatro são s hipóteses constitucionais de pagamento do abono de permanência:
a) § 19 do art. 40 da CF, com a redação dada pela EC nº 41/03, que se
dirige a todos os servidores que completarem 60 anos de idade e 35 de contribuição (se homem) ou 55 anos de idade e 30 de contribuição (se mulher),
desde que permaneçam em atividade, até a efetiva aposentadoria voluntária
ou compulsória;
b) § 5º do art. 2º da EC nº 41/03, que se dirige aos servidores que ingressaram no serviço público até 16.12.1998 (data de publicação da EC nº 20/98)
e que contarem com 53 anos de idade, 5 anos no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria e 35 anos de contribuição (acrescidos, estes últimos, de
um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, em
16.12.2003, faltaria para completar os 35 anos de contribuição), se homem
(para as mulheres os limites ficam diminuídos em 5 anos), desde que permaneçam em atividade e até a aposentadoria voluntária ou compulsória;
c) § 1º do art. 3º da EC nº 41, que se destina aos servidores que, em
31.12.2003, já haviam completado as exigências para se aposentar (ELEGÍVEIS) e que contem com 30 ou 25 anos de contribuição, se homem ou mulher,
respectivamente, desde que permaneçam em atividade, até a aposentadoria
voluntária ou compulsória, ao completarem 75 anos.
d) Artigo 6º da EC 41/2003, para aqueles que completarem 35/30 anos
de contribuição para homens/mulheres, 60/55 anos de idade para homens/
mulheres respectivamente, 20 anos de tempo de serviço público, 10 anos de
tempo de carreira e 05 anos de tempo no cargo.
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NavegantesPrev
inicia “Bate Papo
com a Previdência”
Sanar dúvidas e apresentar os
benefícios da aposentadoria. O NAVEGANTESPREV, inicia no mês de
setembro o “Bate Papo com a Previdência”. A iniciativa que é pioneira,
leva o corpo técnico da instituição,
que por meio de palestras, percorre
os prédios públicos do município
de Navegantes, conscientizando e
instruindo o servidor sobre aposentadoria e pensões.
Para a Técnica Administrativa
Gisele Fernandes, os encontros vão
proporcionar ao funcionário público a oportunidade de saber dos
seus direitos, bem como conhecer

o trabalho realizado pelo instituto. “Com mais de 2.500 servidores
ativos, muitos não tem tempo, para
se deslocar até o NAVEGANTESPREV. Esta é a oportunidade para
sanar dúvidas sobre aposentadorias
e pensões, além de conhecer nosso
trabalho,” salienta.
Os encontros vão correr na
segunda e terceira semana de cada
mês. O agendamento, bem como
maiores informações, podem ser
realizados pelo telefone (47) 33423838, ou diretamente no Instituto
que fica na Av. Conselheiro João
Gaya, nº 295, centro.

Aposentados

O NavegantesPrev dá as boas-vindas aos novos aposentados do mês
de setembro desejando saúde, paz e muitas alegrias nesta nova fase
da vida.
Vera Lucia Fernandes Brugnago
Ademar Luiz Provesi
Luiz Gilmar dos Anjos
Regina Celia da Silva Santos Rodrigues

Aniversariantes

O NavegantesPrev parabeniza os aposentados e pensionistas
aniversariantes do mês de setembro, desejando saúde e muitas
alegrias.
Adolfo Inácio da Silva

Maira Palumbo Pacheco

Antonio Cezar Coelho

Maria de Fátima Romão

Darlene Couto

Maria Terezinha Rosa

Edemir Tancon da Silva

Marlene dos Santos Laurenço

Elaine Aparecida Menezes Gomes

Martinha Correa da Silva

Gloria Regina Pereira

Pedrinho Moraes de Oliveira

Jose Pinheiro de Mello

Zenilda Cândido
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Uma vida pautada
na educação
Por Fernando Rhenius
Olhos marejados, mãos inquietas e um sorriso
firme, feliz. Quando deixou a pequena Caibi, jamais
pensou que os mais de 700 quilômetros que separavam a cidade do oeste catarinense da próspera
Navegantes, lhe fizesse tão bem.
No longínquo ano de 1979, encontrou o lugar para
construir sua vida. Deixou para trás uma história e a
coragem de ficar distante dos pais e familiares. Veio
buscar um sonho, uma vida. Luvanes Arosi Coelho
dedicou 36 anos a vida pública. Professora da rede
municipal desde 1982, foi educadora de gerações
de alunos que até hoje reconhecem e valorizam seu
trabalho. “Tive aproximadamente 2 mil alunos em
todos estes anos, e sempre que encontro algum, sou
bem tratada. Sou chamada de tia até hoje.”
Luvanes lecionou em cinco escolas, além de um
período de 10 anos no ensino particular. Também
foi diretora adjunta e secretária. Foi na antiga ANABEM, que viveu os melhores anos no magistério.
“Até hoje guardo as cartas que recebia dos alunos.
Sempre tive a parceria dos pais dos meus alunos”.
Longe das salas de aula desde 2014, Luvanes
não deixou a ociosidade ocupar seu dia. Se não está
ao lado do marido na agropecuária da família, está
na academia ou andando de bicicleta. “Ocupo meu
tempo fazendo coisas nas quais gosto. Adoro viajar

e cuidar da minha família,” comenta.
Mesmo longe das salas, Luvanes acredita que
o bom professor, profissão que sempre desejou
exercer, deve ser feita com amor e dedicação: “Amo
crianças. A pergunta que sempre faço para quem
quer ser professor é: Você gosta de crianças?”
Revirando o baú de memória, uma situação que
hoje seria totalmente impensável. “Resolvemos
fazer um piquenique, mas não tínhamos dinheiro
para alugar uma van. Acabamos levando as crianças
todas em cima de 2 carroças,” recorda. Ela também
lembra como tudo era mais fácil. “Tínhamos uma
grande liberdade para passear com os alunos.”
Planos para o futuro? A eterna
“tia Luvanes” quer mais
um capítulo para sua
história. Quer viajar e
conhecer novos lugares,
que viver ao lado da família.
“Hoje eu só me ocupo com as coisas que me fazem bem”.
O NavegantesPrev, assim como toda a
comunidade, agradecem por todos estes anos
de serviços prestados. Que esta nova etapa da
sua vida, seja de um merecido descanso, após
passar 40 horas semanais em sala de aula, educando e formando cidadãos de bem. Sucesso,
saúde e paz!

Hoje eu só me ocupo com as
coisas que me fazem bem

NavegantesPrev é destaque com recorde em rentabilidade
Previdência da Prefeitura de Navegantes apresenta balanço positivo e registra patrimônio de mais de R$ 100 milhões

Desde a fundação do instituto em
2012, o NAVEGANTESPREV registrou
uma das maiores rentabilidades até
agora. Foram mais de 2 milhões e 600 mil
de lucro alcançados no meses de julho,
além de obter um patrimônio de mais de
R$ 100 milhões.
Responsável pelo regime próprio de
previdência do município de Navegantes,
o Instituto vem realizando uma gestão
transparente, como explica o presidente
Jan Ullrich: “Alcançamos estes números,
com uma política de investimentos consolidada e responsável, sempre buscando
o melhor para o nosso servidor.”
A rentabilidade recorde, foi obtida por
meio de análise do mercado financeiro,
buscando os fundos de investimento mais
rentáveis. Atualmente o instituto aplica seus

recursos em fundos de renda fixa, imobiliários, multimercado e renda variável.
No ano, o instituto teve até o momento de receita, aproximadamente R$ 20
milhões. Destes, R$ 12 milhões vieram
de contribuições previdenciárias e R$ 7,6
milhões foram rentabilizados no mercado
financeiro. A meta atuarial do instituto é o
IPCA + 6%. O acumulado do ano está em
4,93% o instituto já atingiu 8,82%, superando em 79% a meta do período.
De acordo com a Assessora Financeira
Alessandra Hoehn, o valor recorde de
patrimônio, só foi possível pela assiduidade dos repasses do poder municipal:
“Estes números só foram alcançados
pela obtenção do montante dos repasses
constantes e em dia feitos pela prefeitura
municipal (contribuições previdenci-

árias), associadas com a rentabilidade
alcançada no mercado financeiro ao
longo destes cinco anos. o que fizeram
com que o instituto alcançasse, a cifra de
R$ 100 milhões em patrimônio, demonstrando que existe uma responsabilidade
na administração de recursos, gerando
bons resultados”.
A boa gestão rendeu prêmios. O
instituto foi laureado com o prêmio “Boas
Práticas 2016” oferecido pela Associação
Nacional de Entidades de Previdência de
Estados e Municípios. A conquista veio
na primeira participação do instituto,
premiado pelas boas práticas de gestão e
por meio de ações que garantiram a confiabilidade junto aos servidores, segurados e sociedade.
Em 2016 Alessandra Hoehn recebeu

o Troféu Bechmark, na categoria “Melhor
visão estratégia em RPPS (Regimes Próprios
de Previdência Social)”, promovida pela
revista Investidor Institucional. Atualmente
o instituto conta com desembolso mensal e
aposentadoria e pensões de R$ 650 mil.
De acordo com Jan Ulrich, com pouco
mais de cinco anos de funcionamento, o Instituto se consolida no cenário
de Regime Próprio como um dos mais
eficientes em Gestão, que conta com
uma equipe muito focada e de alto nível
técnico. “Atingimos neste ano um valor
expressivo de patrimônio, aliado com
uma excelente rentabilidade sobre a
carteira de investimentos, e uma redução
do déficit atuarial na ordem de 37% que
em números representam R$ 14 milhões
e 800 mil reais,” explica Jan.
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Informações Financeiras

Os recursos do NAVEGANTESPREV são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência.
A diretoria do instituto, assessorada pela SMI consultoria de investimen-
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tos, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais
Do instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos.
Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

O INFOPREV É UMA PUBLICAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES
AVENIDA CONSELHEIRO JOÃO GAYA, Nº 295. SALA 2,3,4 E 5. CENTRO - NAVEGANTES
CEP: 88.370.114 - FONE: 3342-3838 - E-MAIL: ATENDIMENTO@NAVEGANTESPREV.SC.GOV.BR
SITE: WWW.NAVENGATESPREV.SC.GOV.BR

