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esde o início de 2015, a São Paulo
Previdência (SPPrev) responde
pela gestão e pagamento das aposentadorias dos servidores estatutários das autarquias estaduais.
Antes da mudança, a gestão das
aposentadorias era de responsabilidade das próprias instituições. A medida integra o conjunto de ações previstas na Lei
Complementar nº 1.010/2007, de
criação da SPPrev.

Medida integra conjunto
de ações previstas na
Lei Complementar nº
1.010/2007, de criação da
São Paulo Previdência
Em fevereiro, a São Paulo
Previdência depositará o benefício no dia 6, quinto dia útil do
mês. Esse pagamento é referente
ao período de janeiro de 2015. No
início do ano, a instituição remeteu pelo correio carta de boasvindas e um exemplar do Guia do
Beneficiário para todos os servidores inativos das autarquias.
A publicação detalha o funcionamento da SPPrev e esclarece as
dúvidas mais frequentes a respeito do recebimento e da manutenção das aposentadorias. Se algum
servidor precisar de informações
adicionais deve ir pessoalmente
a qualquer uma das 16 unidades
de atendimento da SPprev, ou
ligar para o telefone gratuito (ver
serviço).
Dez autarquias – A São
Paulo Previdência passa a responder pelas aposentadorias do
Centro Paula Souza (Ceeteps),
do Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE), do
Departamento Aeroviário do
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Agora, aposentadoria de servidores
das autarquias é com a SPPrev

A SPPrev possui 410 mil beneficiários no Estado. No destaque, atendimento na capital

Estado (Daesp), do Departamento de
Estradas e Rodagem (DER), do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da
USP (HCFMUSP), do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Ribeirão Preto (HCFMRPUSP), do Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual (Iamspe),
do Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo (Imesc),
da Superintendência de Controle de
Endemias (Sucen) e da Superintendência
do Trabalho Artesanal nas Comunidades
(Sutaco).
400 mil beneficiários – Sediada
na capital, a SPPrev tem 410 mil beneficiários e é responsável pela gestão das aposentadorias da administração direta e indireta, assim como pelas pensões de todos os
poderes e órgãos paulistas.
Futuramente, ainda sem data definida, irá assumir, também, a administração
da folha de pagamento dos inativos da
Assembleia Legislativa, do Tribunal de
Contas, das universidades públicas estaduais (USP, Unesp e Unicamp), do Poder
Judiciário e do Ministério Público.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Atendimento presencial
Araçatuba
Rua Floriano Peixoto, 120 – centro
Araraquara
Rua São Bento, 1.500 – centro
Bauru (Poupatempo)
Av. Nações Unidas, 4-44 – centro
Botucatu (Poupatempo)
Av. Marechal Floriano Peixoto, 461 – centro
Campinas (Poupatempo)
Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940 – Jd. do Largo
Franca
Rua Major Claudiano, 1.488 – centro
Marília
Av. Carlos Gomes, 553 – centro
Presidente Prudente
Rua Ten. Nicolau Maffei, 972 – centro
Ribeirão Preto
Rua Rui Barbosa, 1.145 – centro
Santos
Rua Frei Gaspar, 51 – centro
São José do Rio Preto
Rua Siqueira Campos, 3.119 – Pq. Industrial
São José dos Campos
Av. Dr. João Guilhermino, 429 – centro
São Paulo (Poupatempo Santo Amaro)
R. Amador Bueno, 176 – Santo Amaro
São Paulo (sede)
R. Bela Cintra, 657 – Consolação
Sorocaba
Av. Adolpho Massaglia, 350 – Altos do Campolim
Taubaté
Pça. Mons. Silva Barros, 254 – centro

SERVIÇO
SPPrev – www.spprev.sp.gov.br
Mais informações, ligue gratuitamente
para 0800 777 7738

Ipem-SP realiza Operação Aluno nota 10
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Dos produtos de uso escolar verificados pelo Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de São Paulo (Ipem-SP) durante
a Operação Aluno nota 10, 21% apresentaram irregularidades. Os exames foram
feitos na semana passada (dia 19) em
cinco laboratórios do Ipem-SP) em todo o

Estado de São Paulo, inclusive na capital.
Eles analisaram se a indicação quantitativa das embalagens correspondia ao que o
consumidor de fato leva para casa.
Dos 51 produtos verificados, 21% continham erros, como, por exemplo, menor
quantidade em relação à descrição da
embalagem. As
massinhas para
modelar foram os
itens com maior
volume de irregularidades. Uma
delas, que declarava ter 90 gramas de
produto na embalagem, apresentou
até 10% menos.
A mesma operação, realizada em
2014, fiscalizou 81
lotes de produtos,
e registrou 10%
de irregularidades
encontradas.
Os fabricantes
Massinhas de modelar apresentaram o maior número de irregularidades dos itens em desa-

cordo com as normas são autuados e têm
até dez dias para apresentar defesa ao
Ipem-SP. A multa pode variar de R$ 640
a R$ 30 mil, dobrando em caso de reincidência.
As análises quantitativas foram feitas
nos laboratórios de pré-medidos do IpemSP nas cidades de Bauru, Ribeirão Preto,
São José dos Campos, São José do Rio
Preto e São Paulo. A operação abrangeu
diferentes artigos de uso escolar – cadernos, etiquetas, purpurina, gliter, clipes,
plástico para encapar, fita adesiva, cola,
tintas (guache, nanquim, acrílica), papel
sulfite e papel crepom, massas de modelar,
papéis em bloco (canson, vegetal), folha
para fichário, entre outros itens.
Dúvidas – Em caso de dúvidas ou
denúncias, o consumidor pode entrar em
contato com a Ouvidoria do Ipem-SP pelo
telefone 0800 0130-522, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
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Livraria Unesp Móvel
em circulação
A Livraria Unesp Móvel, montada
sobre um caminhão-baú com área de 20
m2, fica em São Paulo até amanhã, dia 30.
Dessa vez, a parada é o Instituto de Artes
e o Instituto de Física Teórica, da Unesp,
na Barra Funda. A loja atende o público
em geral, que poderá comprar livros com
até 30% de desconto. São 5 mil volumes
de gêneros variados, que incluem livros
acadêmicos, paradidáticos, infantojuvenis, best-sellers e autoajuda. Além disso,
a Editora Unesp oferece promoções com
livros a partir de R$ 5. A loja aceita o
Vale Cultura. O valor das compras por
cartão de crédito (todas as bandeiras)
pode ser parcelado. Atendimento das
9 às 19 horas. Descontos: 30% (selo
Editora Unesp) e 10% (demais editoras).
0 câmpus da Unesp de São Paulo fica Rua
Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, Barra
Funda.

Cursos gratuitos na USP:
inscrições até amanhã
As inscrições para os cursos do
Projeto de Extensão: Professores da Rede
Pública de Ensino estão abertas até amanhã, 30. Oferecidos pela Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo
(USP), os cursos, dirigidos a educadores
da rede pública, permitem que profissionais da educação frequentem disciplinas
nas áreas de pedagogia ou licenciatura.
Para participar, o interessado deve
trabalhar na rede estadual de ensino e
não estar matriculado em cursos regulares da USP. Só serão permitidas a inscrição e a participação em apenas uma disciplina por semestre. As aulas presenciais
ocorrerão nos períodos da manhã, tarde
e noite. A relação de inscritos sorteados
poderá ser conferida no dia 3 de fevereiro. A inscrição deve ser feita em http://
www3.fe.usp.br/secoes/inst/novo/graduacao/rede/.

Olimpíada de Neurociências
para alunos de 14 a 19 anos
Alunos do ensino médio, entre 14 e
19 anos, podem se inscrever até o dia 31
na Olimpíada de Neurociências de São
Paulo. A iniciativa visa a incentivar a
busca pelo conhecimento sobre o sistema
nervoso e estimular o interesse de estudantes pela pesquisa acadêmico-científica nas diferentes áreas das neurociências.
A edição estadual da competição
será realizada em março e o vencedor
poderá competir na Olimpíada Brasileira
de Neurociências. Inscrições no site
www.einstein.br/Pesquisa/institutodo-cerebro/olimpiada-de-neurociencia.
Mais informações pelo e-mail brainbee@
einstein.br.

Prêmio Governador do
Estado: aberta votação
A votação para o Prêmio Governador
do Estado para Cultura já começou. A
iniciativa, da Secretaria da Cultura,
homenageia artistas e instituições culturais que se destacaram ao longo de
2014. Os vencedores serão anunciados
no dia 23. A lista dos 45 finalistas nas
categorias Arte para Crianças, Artes
Visuais, Circo, Dança, Música, Cinema,
Teatro, Instituição Cultural e Territórios
Culturais está disponível em http://
www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/
PremioGovernador/index.htm (mesmo
endereço de votação). O prazo para votar
termina em 19 de fevereiro.

