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MURAL DO OUTUBRO ROSA
No dia 25 de setembro, as meninas aposentadas do grupo Bem viver
se reuniram com o objetivo de confeccionar rosas para o nosso mural
do Outubro Rosa. A ideia surgiu através projeto da Secretaria da Saúde,
no ano de 2018, quando todas as secretarias confeccionaram rosas
para compor o mural, que ficou durante o mês de outubro exposto na
SMS. Este ano, o Grupo bem viver, em parceria com o CANOASPREV,
quis fazer o seu próprio mural, apoiando e homenageando todas as
mulheres que já tiveram o obstáculo do câncer de mama em sua vida
e venceram a doença.
O mural ficou exposto durante todo o mês de outubro, onde,
todos que entravam no
CANOASPREV, puderam
visualizar, inclusive os
beneficiários do FASSEM
que já enfrentaram ou
ainda enfrentam esta
doença.
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DESTAQUES
CANOASPREV RECEBE CERTIFICAÇÃO DA SECRETARIA
DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Após mais de um ano realizando adequações e otimizações em seus processos, o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas (Canoasprev) recebeu o certificado Pró-Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). O reconhecimento das boas práticas de gestão foi entregue oficialmente
nesta terça-feira (22), pelo vice-presidente e presidente em exercício da diretoria
executiva do Canoasprev, Rodrigo Mota, ao prefeito municipal Luiz Carlos Busato. A
certificação foi concedida após avaliação feita por uma entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.
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O Programa se baseia em três pilares: controles internos, governança corporativa
e educação previdenciária. Eles contribuem para a profissionalização do gerenciamento, a qualificação de gestores e a introdução de padrões de qualidade nos processos de trabalho. O resultado, além da obtenção do certificado, é o alcance de
maior estabilidade e a consolidação de avanços, evitando que naturais e eventuais
mudanças resultem em descontinuidade ou retrocessos na gestão. Ao todo, são
quatro níveis crescentes de aderência à certificação. O Canoasprev obteve o primeiro deles, com validade de três anos.
Fonte: Assessoria de Comunicação Prefeitura de Canoas
Foto: Derli Colombo

Durante a cerimônia de entrega, o presidente interino saudou os presentes e agradeceu aos que trabalharam em prol da obtenção do certificado. Ele destacou que a
conquista muda a história do Canoasprev e traz tranquilidade aos atuais e futuros
aposentados, ao mostrar que a atuação da instituição é referência. “Com esse nível
de certificação, nós podemos investir em fundos mais rentáveis para a saúde financeira deste instituto”, salientou ao comentar os benefícios conquistados.
Ainda durante o evento, presidente licenciado da diretoria executiva do Canoaprev,
Francisco Figueiredo, agradeceu ao empenho de todos da instituição que possibilitaram colocá-la junto a um grupo muito pequeno no Brasil.
O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, também comemorou o momento e salientou que a certificação traz ainda mais grandeza para a gestão e permite que o Canoasprev possa se comparar aos grandes fundos de previdência do Brasil. Além disso,
pontuou a importância para os próximos tempos. “Essas ações que a gente tem
feito aqui, com esses recursos, são ações que enxergam o nosso futuro”, celebrou.
Entenda a certificação Pró-Gestão RPPS
O Pró-Gestão RPPS é o Programa de Certificação Institucional e Modernização da
Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, instituído pela Secretaria de Previdência do Ministério
da Economia. O objetivo é incentivar as instituições a adotarem práticas de gestão
previdenciária que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais
transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

NOVO HORÁRIO DE EXPEDIENTE
EXTERNO DO FASSEM
Das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00
Haverá um plantão das 11:30 às 13:30 para renovação de carteira.

CADASTRO
Devido a implantação e exigência do Sistema E-Social, as solicitações via
processo direcionados ao Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores
Municipais - FASSEM, devem, obrigatoriamente, conter o CPF de todos os
dependentes do fundo.
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INFORMAÇÕES
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PROVA DE VIDA

1ª Data - Das 8h30 às 12h e
das 15h30 às 19h30.
ASMC
Parque Eduardo Gomes
Centro Olímpico Municipal (Somente Tarde)
2ª Data - Das 8h30 às 12h e
das 15h30 às 19h30.
ASMC
Parque Eduardo Gomes (Somente Manhã).
SME/SMDUH: Rua Monte Castelo n° 340.
3ª Data - Das 15h30 às 19h30.
ASMC

O recadastramento é obrigatório e será realizado sempre no mês
do aniversário do segurado. Ele é feito de segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h, na sala da Unidade de Apoio Administrativo e Recursos Humanos. Apresentar os seguintes documentos: RG, CPF,
Comprovante de residência.

TELEFONES
Geral: (51) 3462-8800
Folha de Pagamento: (51) 3462-8832
Recadastramento: (51) 3462-8846
Aposentadorias: (51) 3462-8839
Atendimento FASSEM:
(51) 3462-8801 / (51) 3462-8802
Perícia Odontológica: (51) 3462-8828
Protocolo: (51) 34628843
Ouvidoria: (51) 34628822

CONECTE-SE AO
CANOASPREV
www.canoasprev.rs.gov.br
www.facebook.com/Canoasprev
canoasprev@canoasprev.rs.gov.br
ouvidoria@canoasprev.rs.gov.br

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda à Sexta das 9h às 17:30.
Atendimento FASSEM: Segunda à Sexta das 8h às 11:30 e das 13:30 às 17h
EXPEDIENTE: Diretoria Executiva :: Presidente: Francisco de Paula Figueiredo – Diretor Administrativo: Leonardo Schmidt Machado
– Diretor Financeiro: Delfino do Nascimento Neto – Vice-presidente: Rodrigo Emilio Guazzelli Plada Mota :: Conselho Deliberativo ::
José Hermeto Gadea Lagranha, Henrique Lemos Medeiros, Verônica de Jesus Signori, Veronica Pires, Lucas Gomes da Silva, Gerson
Luiz de Antoni, Nilce Bregalda Schneider, Flávio José Vargas Fialho, Marcia Janete Sander, Denise Pinzon, André Afonso Heck ::
Conselho Fiscal :: Geraldo Francisco Recktenvald, Mercedes Lucia Carbonera, Thais Rodrigues da Cunha, Andresa Medeiros Maciel,
Luciana Rocha, Mahra Bobsin, Vivian de Macedo Carvalho, Juliana de Aguiar Maciel.

