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Informativo

A cada quatro anos ocorre o processo eleitoral que define os 
membros dos órgãos colegiados da PREVHAB. Em 2020, a  
Entidade trouxe uma novidade: a possibilidade de voto eletrônico, 
atendendo às orientações das autoridades sanitárias para evitar 
aglomerações. Contudo, ainda será possível votar por correspon-
dências e também presencialmente, conforme anos anteriores.

De acordo com a Entidade, o processo para a votação eletrôni-
ca é bastante simples: inicialmente o participante receberá por  
e-mail e no seu celular (via SMS) uma mensagem com a senha 
provisória e as instruções do que fazer para substituí-la pela 
senha pessoal definitiva. Além disso, serão também enviadas 
orientações para a manifestação do voto com a utilização da se-
nha pessoal definitiva. Ao final da votação digital – prevista para 
acontecer entre os dias 19 e 21 de outubro – será emitido um 
comprovante que lhe será enviado por e-mail.

Conheça as chapas concorrentes, que são compostas por diver-
sos associados da ANAPHAB, lembrando que você deve votar 
duas vezes conforme explicado ao longo desta edição.

(continua na página 3)
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Prezado(a) associado(a),

Em 18 de setembro, entrou em vigor a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), que determina que toda 
organização – pública ou privada – garanta o direito 
à privacidade dos dados pessoais de titulares com os 
quais tenha relacionamento. Esses dados podem ser 
números de documentos como RG, CPF e PIS, en-
dereço ou até mesmo informações mais “sensíveis” 
– como, por exemplo, origem racial ou étnica, filiação 
à organizações políticas ou religiosas, informações 
genéticas e de biometria ou de orientação sexual.

A LGPD também se aplica aos fundos de pensão e, 
nesse sentido, soubemos que a PREVHAB tem dis-
cutido o assunto em vias de atender às exigências 
estabelecidas na legislação e a FUNCEF já publicou 
uma nova versão da sua Política de Privacidade e 
Proteção de Dados, informando os direitos, garan-
tias, formas de uso, processamento e descartes das 
informações pessoais dos participantes que se rela-
cionam pelos canais eletrônicos da Fundação (e in-
cluem seu site, o Autoatendimento e outros meios de 
comunicação disponíveis). Aqui na ANAPHAB, des-
de a nossa criação, sempre nos preocupamos com a 
confidencialidade e a segurança das informações dos 
associados. Ainda assim, iremos analisar o que pode 
ser feito para reforçá-las e manter o nosso compro-
misso com a cultura de proteção de dados.

Além disso, estamos atentos ao processo eleitoral da 
PREVHAB, que este ano traz uma novidade: o voto 
eletrônico – além do voto por correspondência e 
presencial. Em virtude do isolamento social que per-
manece imposto pela pandemia da COVID-19, reco-
mendamos aos nossos associados ligados à Entidade 
que exerçam o seu direito votando pela Internet – 
evitando, assim, se expor para realizar o voto presen-
cial, como era bastante comum até então.

Ademais, desejamos uma boa leitura. Até a próxima 
edição!

Diretoria Executiva

Editorial
INSS notifica 

beneficiários após 
revisão de benefícios 

Ao final de setembro, o INSS - Instituto Nacional do 
Seguro Social começou a notificar os segurados que 
tiveram seus benefícios revisados administrativa-
mente pela Previdência Social, em atendimento à Lei  
nº 13.846/2019, que instituiu o Programa Especial para 
Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade.

Caso tenha recebido a notificação, será preciso apre-
sentar a documentação requerida por meio do portal 
Meu INSS na internet – meu.inss.gov.br – dentro do 
prazo de 60 dias, sob a penalidade de ter o benefício 
suspenso caso não o faça.

Em caso de dúvidas, recomenda-se entrar em contato 
com o INSS pelo telefone 135.

PREVHAB: cadastre-se 
para receber informações 

via WhatsApp
A PREVHAB agora também disponibiliza informações 
de interesse dos seus participantes via WhatsApp. Para 
recebê-las, basta cadastrar o número (21) 98400-2046 
na agenda do seu celular e enviar uma mensagem a 
este contato pelo aplicativo para cadastrar-se.

2

Aviso Importante
Com a suspensão temporária do nosso expediente na 
Sede, informamos que haverá atendimento exclusiva-
mente telefônico somente às quartas-feiras, das 12h 
às 17h, a partir do dia 21 de outubro.

O atendimento pelo Fale Conosco no site continuará 
funcionando, de segunda a quinta.
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(continuação da capa)

Conheça as chapas concorrentes, você pode votar nas duas que concorrem a cargos distintos.

Associados concorrem nas 
Eleições PREVHAB 2020

Para saber todos os detalhes da Eleição, acesse www.prevhab.com.br
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CHAPA 1 - PREVHAB VIVA

Diretoria-
Executiva

Diretor-Presidente Mario Cardoso Santiago

Diretor Financeiro Márcio Miller Santos

Dir. de Administração e Previdência Gustavo Armando de Oliveira Berriel

Conselho 
Deliberativo

Titulares

Roberto de Andrade Torres

Luiz Augusto de Oliveira Ferreira

Marília Pires de A. e Silva

Sérgio Pereira da Rocha

Suplentes

Élbia Maria Barsi Zaroni

Iara Petrov Daniel

José Eduardo de Oliveira Cruz

Paulo Cesar do Rego Monteiro

Conselho 
Fiscal

Titulares
Cândido de Almeida Neto

Mauro Souza Monte

Suplentes
Kleyd Junqueira Taboada

Luiz Carvalho Frota Correia

CHAPA 1 - PREVHAB VIVA

Conselho 
Deliberativo

Titulares

João Cesar de Oliveira Lima

Octacílio Pereira Ramalho

Vitório Paulo da Silva

Suplentes

Yatosi Masuda

Raymundo João Martins

Sérgio Brandão Martins

Conselho 
Fiscal

Titular Carlos Alberto G. da Costa

Suplente Nelson D'Elia

Artigo 2º, II, do Regulamento Eleitoral: 3 titulares e 3 suplentes do Conselho  
Deliberativo e 1 titular e 1 suplente do Conselho Fiscal

Artigo 2º, I, do Regulamento Eleitoral: Diretoria-Executiva, 4 titulares e 4 suplentes 
do Conselho Deliberativo e 2 titulares e 2 suplentes do Conselho Fiscal
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Nota Anaphab 

Além de lutar contra a pandemia da COVID-19, não devemos deixar de lado 
os cuidados contra outras enfermidades. A realização periódica de exames 
preventivos precisa continuar, especialmente quanto aos procedimentos para 
detecção precoce dos cânceres de mama e próstata – que são temas das cam-
panhas Outubro Rosa e Novembro Azul, que acontecem durante este último 
trimestre do ano.

A importância da 
prevenção de outras 
enfermidades além da COVID-19

É com muita tristeza e pesar que co-
municamos o falecimento da nossa 
Diretora de Administração e Patrimô-
nio, Marilene Barbieri Rangel. Uma 
mulher vibrante, entusiasta da vida e 
que fará muita falta em nossa associa-
ção e em nossas vidas. Sua atuação foi 
crucial para fortalecer a ANAPHAB e 
torná-la o que é hoje. Desde o fim do 
Banco Nacional de Habitação, quan-
do passamos por momentos de incer-
tezas, ela lutou por mais qualidade de 
vida na nossa aposentadoria.  

Marilene, você será sempre lembrada 
por todos, pela sua importância para 
a ANAPHAB e também pela pessoa 
incrível que era!

Nossos sentimentos à família e aos 
amigos!

Outubro 
Rosa

O câncer de mama é o mais comum entre 
as mulheres, mas – apesar de raro – tam-
bém pode acontecer com homens. Por 
isso, a campanha traz, anualmente, um 
alerta a todos sobre a importância da pre-
venção e do diagnóstico precoce. O ideal é 
detectá-lo com menos de um centímetro, 
o que possibilita a cura em 90% dos casos. 
Para tal, o autoexame das mamas é funda-
mental! Ao notar qualquer sinal de altera-
ção, procure o seu médico.

Novembro 
Azul

Já o câncer de próstata é 
a segunda maior causa de 
morte por câncer em ho-
mens no Brasil. A campanha 
reforça a luta contra o pre-
conceito acerca dos exames 
preventivos, que englobam 
uma avaliação do risco pelo 
urologista, seguida pelo “te-
mido” toque retal e a dosa-
gem de PSA.
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