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Faça seu atestado de vida

Pela terceira vez consecutiva, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu- PREVINI, foi reconhecido nacionalmente 
como exemplo de gestão e boas práticas previdenciárias, pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios -
ANEPREM.

A premiação ocorreu no 19° Congresso Nacional da ANEPREM no dia 23 de novembro, no hotel windsor, na barra da Tijuca. Com isso, o 
Previni mais uma vez é consagrado o melhor instituto de previdência do Estado do Rio de Janeiro, sendo exemplo a ser seguido em gestão 
previdenciária e práticas, que otimizam a prestação de serviços a todos os segurados do município de Nova Iguaçu. 

O sucesso na gestão se deve aos esforços contínuos da diretoria executiva, todos os servidores do Instituto e, principalmente, à gestão 
municipal que confia e confere autonomia a diretoria do Instituto.

A gestão dos RPPSs vem ganhando destaque cada vez maior no âmbito das administrações públicas municipais. Essa realidade impõe novas 
obrigações e a necessidade de definição de ações e metas gerenciais, a fim de assegurar a eficiência e a longevidade desses regimes. 
“Consciente desses desafios e tendo como base o histórico da instituição, assumimos o PREVINI, órgão gestor do RPPS do município de 
Nova Iguaçu, com o firme propósito de aperfeiçoamento os mecanismos de governança institucional já existentes, investimos em inovação 
e apuramos nossas politicas sociais”, explica o gestor Anderson da Silva Moreira, Diretor Presidente do PREVINI ao afirmar que  “o fato de 
já termos ganhado o prêmio de Boas Práticas de Gestão da ANEPREM em 2018 serviu como ponto de partida para elaboração de todo o 
nosso planejamento estratégico, visando, sobretudo, atingirmos um nível de excelência gerencial e darmos efetividade as atividades 
finalísticas estabelecidas em nossas propostas de gestão. Evidentemente, o prêmio, anteriormente conquistado, nos trouxe o necessário 
estímulo para melhorar ainda mais nossa gestão, através da apuração de nossos processos e práticas gerenciais. Entendo que o prêmio da 
ANEPREM, pelo seu prestigio e seriedade, indubitavelmente, provoca em todos nós, gestores de RPPS, a incitação e a vontade desmedida 
de melhorarmos a administração de nossos sistemas provisionais.
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Atendimento Virtual - COVID-19

Feliz Natal

Os requerimentos de aposentadoria voluntária ou 
pensão, durante o período de suspensão do 
atendimento presencial por força da Pandemia do 
COVID-19, poderão ser formulados por meio digital 
através do envio de e-mail para o endereço 
e l e t rô n i c o : a t en d i m en t o @ p re vi n i . c o m. b r .

PENSÃO:
�
O requerimento de pensão por morte por meio 
digital deverá ser instruído com a documentação que 
comprove a habilitação do dependente nos termos 
da Lei Municipal 4.419/2014, bem como declaração 
de acumulação ou não de benefícios e folha de rosto, 
acessíveis nesta mesma plataforma.

APOSENTADORIA

Os requerimentos de aposentadoria voluntária, 
durante o período de suspensão do atendimento 
presencial por força da Pandemia do COVID-19, 
poderão ser formulados por meio digital através do 
envio de e-mail para o endereço eletrônico 
atendimento@previni.com.br

RECADASTRAMENTO / ATESTADO DE VIDA
�
O recadastramento poderá ser efetuado com 
chamada de vídeo através do APP Whatsapp (21) 
2666-2200. Lembrando que o atendimento somente 
no seguinte horário: 11:00 às 15:00 horas.
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Lançado no ínicio de 2020 para atender uma necessidade pontual por 
causa da pandemia da Covid-19, o serviço de videoconferência no processo 
de recadastramento anual do Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais de Nova Iguaçu (Previni) fez tanto sucesso com os aposentados 
e pensionistas que agora ele é permanente. Mas isso não significa que o 
atendimento presencial deixou de ser oferecido. Ele continua sendo feito. 
Já outros serviços como abertura de processos de aposentadoria e pensão 
são feitos por e-mail e WhatsApp.

Para fazer o recadastramento online é muito simples. É preciso salvar o 
número (21) 2666-2200 do Previni em sua lista de contatos do celular. Em 
seguida basta entrar no Whatsapp e enviar uma mensagem para o Previni 
no mês do aniversário do aposentado ou pensionista com o nome e 
matrícula. Após receber a solicitação, o Instituto realizará uma chamada de 
vídeo para confirmar os dados do solicitante e o recadastramento anual 
estará concluído.
É importante frisar que ele é obrigatório e deve ser sempre realizado durante o mês de aniversário do beneficiário, podendo afetar 
o recebimento da aposentadoria e da pensão. Dos 4.280 aposentados e pensionistas do município, 1.963 deles já fizeram o 
recadastramento online.

“Esse tipo de atendimento é mais seguro, pois garante o distanciamento e evita que a pessoa saia de sua casa em tempo de 
pandemia. O serviço é feito pelo celular e é muito rápido. Está tendo boa aceitação e vamos continuar com ele”, afirmou o diretor 
presidente do Previni, Anderson da Silva


