INFORMATIVO BCPREVI

TURMA DO PPA SERVIDOR PARTICIPA DOS ENCONTROS DE
PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PROJETO DE VIDA
Uma nova turma de servidores ativos participou das etapas de
preparação para aposentadoria no mês de outubro. Em 23 de
outubro, os servidores participaram do Planejamento Financeiro,
com consultor especializado, e no dia 30 de outubro participaram
do Projeto de Vida com as psicólogas do programa, momento em
que puderam levantar suas expectativas para a aposentadoria.
APROVADO PROJETO QUE CRIA E REGULAMENTA
PROGRAMA PRÉ E PÓS APOSENTADORIA AO SERVIDOR

O

A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou no dia 23
de outubro o Projeto de Lei 129/2019, do Poder Executivo, que
cria e regulamenta o “Programa Pré e Pós Aposentadoria ao
Servidor - PPA Servidor”. O programa é realizado desde setembro
de 2018 pela Secretaria de Gestão Administrativa, Secretaria da
Pessoa Idosa e BCPREVI, com o objetivo de acolher, preparar e
acompanhar o servidor público efetivo municipal, desde o ingresso
à carreira pública até a sua aposentadoria.
MUNICÍPIO INAUGURA CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO AO
SERVIDOR PÚBLICO
Vésperas de comemorar o Dia do Funcionário Público, 28 de
outubro, os quase seis mil servidores de Balneário Camboriú
ganharam um local que concentra todos os serviços de recursos
humanos, de forma prática e humanizada: o Centro Integrado de
Atenção ao Servidor Público (CIASP). A casa que atende aos
programas voltados aos funcionários da Prefeitura como “Abraço
ao Servidor”; RH Parcerias; Aposentadoria (PPA Servidor); Junta
Médica Oﬁcial (SESMT) e a Escola de Gestão Permanente, ﬁca na
Rua Paraguai, nº 401, no Bairro das Nações.
APOSENTADAS RECEBEM EVENTO ALUSIVO À SAÚDE DA
MULHER
A campanha Outubro Rosa serve para alertar as mulheres sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de
mama. O BCPREVI não ﬁcou de fora dessa campanha mundial, e
ofereceu às servidoras aposentadas, no dia 09 de outubro um
evento informativo sobre o tema. Após palestra e bate papo, foi
servido às convidadas um delicioso café. O evento que reuniu
cerca de 30 servidoras, contou com a presença de representantes
da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que explanaram às
convidadas sobre os cuidados e necessidades da prevenção com a
saúde da mulher. A enfermeira aposentada Rosângela Mattos
também orientou sobre os procedimentos para a prevenção.
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