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Bicampeão!!!
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-Pessoalmente na sede do PREVINI

Faça seu atestado de vida

Nova Iguaçu venceu, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Aneprem de 
Boas Práticas Previdenciárias, um dos mais importantes de gestão 
previdenciária, sendo a única do Estado do Rio de Janeiro no ranking das 10 
melhores cidades brasileiras. O prêmio é oferecido pela Associação Nacional de 
Entidades de Previdência dos Estados e Municípios às cidades que cumprem 
com as exigências estabelecidas, como transparência, equidade, ética, 
responsabilidade social e corporativa, além da apresentação da Certidão de 
Regularidade Previdenciária (CRP), que funciona como um Serviço de Proteção 
ao Crédito do poder legislativo.

“É uma grande conquista, tanto para o Previni, como para o município, pois 
mostra que a gestão tem responsabilidade com os recursos e com seus 
servidores. Este é um prêmio importante, onde conseguimos atender a mais de 
45 critérios exigidos, e no desempate, ganhamos no item ética. Vencemos na 
modalidade Governamental, categoria de grande porte. Uma honra para cidade 
e todos os seus servidores”, garante Anderson Moreira, presidente do Instituto 
de Previdência de Nova Iguaçu (Previni).

A entrega do prêmio e da placa de homenagem serão entregues durante o 18° 
Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos (Conapresp), que 
acontece entre os 18,19 e 20 de novembro, em Maceió.

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova 
Iguaçu – PREVINI, é o mais bem qualificado Regime Próprio 
de Previdência Social – RPPS entre os 92 Municípios do 
Estado do Rio de Janeiro e o primeiro a implementar os 
requisitos do Pró-Gestão no Nível II.

A Secretaria de Previdência – SPREV, atualmente no 
Ministério da Economia, com fundamento na atribuição de 
exercer a orientação, supervisão e acompanhamento dos 
RPPS e estabelecer e publicar parâmetros e diretrizes gerais 
para sua organização e funcionamento, nos termos do art. 
9º, I e II da Lei nº 9.717/1998, e objetivando auxiliar os entes 
federativos na melhoria da gestão dos RPPS, por meio do 
aprimoramento do controle dos ativos e passivos 
previdenciários e de uma maior transparência no 
relacionamento destes com os segurados e a 
sociedade, instituiu o 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, mostrando com 
transparência à sociedade as boas práticas de gestão 
previdenciária adotadas pelo Ente Federativo 
e o Instituto.

A Certificação Nível II pelo selo PRÓ-GESTÃO, demonstra que o Instituto com toda sua equipe vêm desenvolvendo e aprimorando cada vez 
mais seus serviços com excelência aos nossos servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes, com eficiência de atendimento, 
credibilidade, respeito e responsabilidade social, com administração transparente e eficaz do patrimônio, para o cumprimento das obrigações 
previdenciárias atuais e futuras e contribuir para a gestão fiscal responsável do Município.
O empenho de toda sua equipe para o cumprimento de todas as exigências nas diversas áreas do Instituto foi fator primordial para a 
conquista, tornando assim, o PREVINI o melhor RPPS Municipal certificado no nível II do Estado do Rio de Janeiro, atendendo todos os 
requisitos de gestão previdenciária relativo aos Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. “Mantemos uma 
parceria muito importante entre o poder executivo e o Previni.
Receber essa Certificação é o reconhecimento de que as obrigações previdenciárias estão sendo cumpridas e a busca para oferecer a 
prestação de serviço de excelência aos nossos segurados”, afirma o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, que recebeu o certificado junto 
com o presidente do Instituto, Anderson Moreira.

Certificação Pró Gestão
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Milho, caldo verde, mocotó, sopa de ervilha, bolos, 
churrasquinho, salsichão, pastel, bolinho de aipim e caldo de 
cana gourmet com limão e abacaxi. Estas e outras comidas 
típicas fizeram parte do cardápio na tarde desta última 
sexta-feira (26), durante a Festa Julina no Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (Previni). 
Na segunda edição da festa, que reuniu mais de 100 pessoas, 
não faltou a tradicional quadrilha, além de muita música. 
A professora aposentada Selma Barbosa Novaes, de 50 anos, 
contou que o arraiá no Previni valorizou o funcionário público, 
que se sentia desprestigiado há anos.
“Desde o ano passado passamos a ganhar mais respeito e esta 
festa é de extrema importância para nós, pois nos sentimos mais 
valorizados. São gestos como estes que marcam nossas vidas. 
Ainda pude rever amigos da época que dava aula numa escola de 
Tinguá”, frisou a profissional, que se aposentou em março deste 
ano.
A aposentada Nádia Maria de Oliveira Costa, 51, disse que a 
grande novidade da festa, foi o caldo de cana gourmet.
“Experimentamos coisas novas aqui, além das brincadeiras e 
tradicional dança de quadrilha. Já bebi três copos de caldo de 
cana com limão e abacaxi”, brincou.

Festa Julina

Feliz Natal

Setembro Amarelo
As razões podem ser bem diferentes, porém muito mais gente 
do que se imagina já pensou em suicídio. Segundo estudo 
realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum 
momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida e, 
desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Em muitos 
casos, é possível evitar que esses pensamentos suicidas se 
tornem realidade.
A primeira medida preventiva é a educação. Durante muito 
tempo, falar sobre suicídio foi um tabu, havia medo de se falar 
sobre o assunto. 
O Previni promoveu essa palestra conforme programa 
Qualidade de Vida instituída nesta Autarquia, para debater, 
conscientizar e ajudar a todos os servidores e seus familiares 
nessa doença que é considerada o mal do século. 
O Presidente do Previni, Anderson Moreira, informou sobre a 
importância das maratonas de palestras aderindo aos 
programas sociais com temas atuais e relevantes para a 
sociedade, tornando assim um canal de aproximação entre o 
Instituto, segurados e sociedade civil.

Dê sentido ao seu Natal...Feliz daquele que encontra o verdadeiro sentido do Natal. Feliz daquele que 
descobre de onde vem esse clima. Essa alegria e essa paz que surge num paradoxo à correria, à ansiedade 
e as preocupações desses tempos. Feliz daquele que consegue enxergar o que está tão claro durante 
todos os dias do ano, mas que, por tantas vezes andarmos de cabeça baixa, não conseguimos ver. Já é 
Natal, então viva esse clima diferente, que aquece, que conforta. Perceba que o sentido do Natal não esta 
no dar presentes, mas na esperança de que, presenteando alguém, sejamos capazes de fazer alguém mais 
feliz. Talvez seja esse o verdadeiro sentido do natal: tornar-nos sensíveis o suficiente pra encontrar na 
alegria dos outros a nossa própria alegria...

Feliz Natal!!!
Esses são os votos do Presidente do Previni, Anderson Moreira e toda a sua equipe.


