
 
                     BOLETIM ASSEF NOVEMBRO/2019 
PARABÉNS !  23 DE NOVEMBRO – DIA DO ENGENHEIRO ELETRICISTA 

 
NOVO PORTAL INSS:    https://meu.inss.gov.br    
 
Hoje, com os serviços oferecidos pela internet, o cidadão tem a comodidade e facilidade de resolver muitos 
problemas no conforto de sua casa, não precisa  mais enfrentar longas filas para serem  atendidos em uma 
agência, o cidadão pode consultar todas essas demandas através do seu computador ou celular conectado à 
internet, ou através do telefone 135.  
                                  SERVIÇOS OFERECIDOS NO PORTAL MEU INSS 
Após a confirmação do código de acesso e seus dados pessoais, você terá acesso gratuito a diversos serviços 
da Previdência Social como:  
• Agendamento de perícia; 
• Aposentadoria por idade; 
• Busca de agências; 
• Agendamentos e requerimentos; 
• Extrato previdenciário (CNIS); 
• Consulta de declaração de beneficio – consta / nada consta; 
• Histórico de crédito de beneficio; 
• Consulta de revisão de beneficio – artigo 29. 
• Resultado de pericia médica ; 
• Extrato de imposto de renda (IR); 
• Carta de concessão; 
• Extrato de empréstimo consignado; 
Além disso, o beneficiário do INSS 2019 ainda conta com serviços de consulta das datas de pagamentos da 
Tabela do INSS 2019, situação de benefícios previdenciários, saldo, entre outros. 
COMO ACESSAR O Meu INSS: 
01 -  ACESSAR O MEU INNS                            02 – AUTENTICAR SEU USUÁRIO 
03-   FAZER O LOGIN PELO GOV.BR           04 – ACESSAR OS SERVIÇOS GRATUITOS 
O RECADASTRAMENTO/ 2019 - APOSENTADOS / PENSIONISTAS  SECRETARIA DA FAZENDA 
Deverá ser feito no mês de seu aniversário. Visite o site da fazenda para maiores esclarecimentos:   
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/legislação/recad.asp.  
ou através do telefone 0800.17.11.10 
 



  
II  SIMPÓSIO NACIONAL DE GESTÃO E ENGENHARIA URBANA-  SINGEURB /2019 
 
DATA:   27/11/2019 a 29/11/2019           
LOCAL:   Universidade de São Paulo - USP 
 
Descrição:     O Simpósio Nacional de Gestão e Engenharia Urbana - SINGEURB 2019 é o quarto evento bianual  
realizado  pelo Grupo  de Trabalho e Engenharia Urbana  e Política Habitacional.  É  organizado     pela Escola 
Politécnica da USP ( POLI USP ), a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU USP),     a Faculdade de 
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp (FEC Unicamp), o Centro de Engenharia, Modelagem e 
Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC  ( CECS UFABC ), e o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). 
Contato:   karin.marins@usp.sp.br | www.pcc.usp.br/singeurb2019 | 11 3091 - 5107   
 
 
 

      
         CREA/SP – BIBLIOTECA DIGITAL:        http://www.creasp.org.br/biblioteca/links/ 

A Biblioteca Digital é uma criação do CREA-SP. Como ponto de destaque, nossa Biblioteca abre um espaço 
próprio para armazenar e gerenciar Teses, Dissertações e Artigos Técnicos. Disponibilizamos atualmente mais 
de 3.400 itens entre Livros e Periódicos Digitais, que podem ser consultados e Links para outras Bibliotecas, 
colocando o usuário em contato com o que há de mais atual na área Tecnológica. 

         CREA/SP – VISITE O CANAL DO YOUTUBE :         https://www.youtube.com/user/TVCreaSP 
         CREA/SP – VISITE O BANCO DE EMPREGOS :       http://www.creasp.org.br/empregos 

                                                                                                                    
 ARTS: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA   
 Assinale o Código 060, no campo “ entidade de classe “desta forma parte do valor arrecadado da ART,retorna 
para nossa Associação na forma de auxílio para manutenção da mesma.                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                               
ASSOCIADO:  VISITE O SITE DA ASSEF:     www.assef.com.br  
Mantenha  seus dados cadastrais atualizados.   Envie-nos seu endereço de e-mail. 

 
 
                                                                                                                                                  A DIRETORIA 


