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Com o objetivo de esclarecer as principais mudanças 
e regras da nova previdência,destacando a nova Emenda 
Constitucional 103/2019 que entrou em vigor no dia 13 de 
novembro deste ano, o Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) promoveu na sexta-
feira (13), no auditório da Emater, a V Audiência Pública, com o 
tema: “A Nova Previdência”.

O evento foi aberto ao público e teve como público alvo os 
servidores públicos do Estado. As palestras foram ministradas 
pelo coordenador de Auditoria do Ministério da Economia, 
Luciano Silva, e pelo atuário e consultor previdenciário, Pedro 
Moreira e como mediadora a auditora do Tribunal de Contas do 
Estado de Rondônia. Rosimar Francelino.

De acordo com a presidente do Iperon, Maria Rejane 
Sampaio, a importância da audiência é articular assuntos 
relevantes. “A audiência pública é a oportunidade que temos 
para evidenciar as principais preocupações, tanto os gestores 
do Iperon quanto os servidores. Destacamos a situação atuarial 
e financeira do Iperon e as medidas que devemos adotar para 
buscar o equilíbrio financeiro e atuarial”, declara a presidente.

Foi a primeira vez do coordenador Luciano Silva em 
Rondônia, para ele foi muito gratificante “Foi uma experiência nova 
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pra mim estar debatendo com o público, mas foi muito gratificante, 
me inspirou a ter essa visão da educação previdenciária porque 
quanto mais pessoas souberem, mais é possível descentralizar 
a previdência e mais as potencialidades regionais podem ser 
valorizadas”, afirma o palestrante.

 
 “Trouxe uma abrangência de conhecimento e informações 

úteis à sociedade no que diz respeito às mudanças a serem 
realizadas para adequação do novo modelo que visa a resolução 
do gargalo previdenciário nas esferas deficitárias”, declarou a 
analista de informática do Iperon, Cassiana Lira .

 
Ainda de acordo com a participante, o que chamou a atenção 

foram os questionamentos do público. “Houveram perguntas 
sobre a fiscalização, aposentadoria por invalidez, pensões, entres 
outras. O Iperon se dispôs a ouvir o servidor, dirimindo dúvidas 
e considerando suas ideias e sugestões a serem repassadas ao 
conselho para análise. Penso que é imprescindível uma maior 
conscientização e participação do servidor nesse tipo de evento, 
que é de interesse de todos” finaliza a analista.

Neste mês de dezembro, dez estagiários se despedem do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia (Iperon) após um ano de muito aprendizado, fruto da 
parceria que já dura três anos entre o Iperon e o Instituto Euvaldo 
Lodi (Iel).

No decorrer do ano de 2019, os estagiários aprenderam 
a dar entrada e saída em processos, auxiliar coordenadores e 
técnicos responsáveis por projetos, fazer planilhas de controles, 
dentre outras tarefas.

De acordo com Aldeci Lima, gerente do setor Financeiro 
do Iperon,  a atuação dos estagiários é de suma importância em 
vários setores. “A nossa estagiária Andressa se destaca pelo 
interesse: ela é muito prestativa e especialmente comprometida 
com o trabalho. Os estagiários são de suma importância, nós 
somos auxiliados e ao mesmo tempo, eles são moldados de 
acordo com as necessidades do Instituto”, explica a gerente.

A estagiária do setor de Coordenadoria de Sistemas 
(Coosist), Carina Peres está se formando no ensino médio, 
assim como a despedida da escola, também se despede de sua 
função no Iperon.

V AUDIÊNCIA PÚBLICA DO IPERON DISCUTE 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

 
“Eu aprendi muito, entrei uma pessoa e vou sair 

completamente diferente com aprendizado em tecnologia. Entrei 
bem rasa e não sabia quase nada, aqui eu aprendi muito sobre 
sistemas”, afirma Carina Peres, estudante.

 
O programa tem duração de um ano, com carga horária 

de 25 horas semanais, a cada ano, em média, 30 estudantes do 
ensino médio e superior ingressam no Instituto.

A acadêmica de Ciências Contábeis Andressa Oliveira 
conta que o estágio somou tanto em sua vida profissional, quanto 
pessoal. “Minha experiência foi de grande valia para minha vida 
pessoal, profissional e acadêmica, o que me proporcionou grande 
desenvolvimento foi o fato de trabalharmos harmoniosamente em 
equipe, executando as atividades de forma eficaz. Esse contato 
interpessoal me permitiu uma visão de mundo, e eu aprendi com 
cada profissional que interagi. Uma troca de experiências que me 
motiva muito”, declara a acadêmica.

Para as estagiárias do ensino médio, que estão no 
momento de escolhas em sua vida profissional, o estágio no 
Iperon contribuiu de alguma maneira. Lavínia Soares conta que 
recentemente completou 18 anos e agora pretende cursar direito. 
“Quero atuar no administrativo, quem sabe trabalhar um dia no 
Iperon. É um bom lugar para trabalhar. Como estagiária aprendi 
um pouco de tudo, de cada setor e achei muito interessante 
a questão do contato com o servidor mais antigo. Auxiliei na 
parte dos transpostos, certidão de tempo de contribuição e 
recadastramento. Vou levar a  experiência, já que é a área que 
almejo é o administrativo, lá na frente já vou ter uma base”afirma 
Lavínia.

A estagiária Carina Peres diz que com o estágio fez 
despertar o interesse pela área de Tecnologia da Informação. 
“Eu não sei o que estudar ainda, estou pensando. Trabalhar aqui 
me influenciou muito, porque eu aprendi a gostar bastante de TI, 
que era algo que não conhecia. Aqui eu tive uma base, que com 
certeza vai ter muita influencia no meu futuro”, garante.

Após meses de trabalho e dedicação, deixam seus postos 
no Iperon, Andressa Oliveira, Carina Peres, João Vitor, Lavínia 
Soares, Monique Souza, Nathália Oliveira, Valcivana Vasconcelos 
e Vitória Jardilene. “Desejamos a todos muito sucesso em 
suas vidas. Estamos orgulhosos de termos dado uma pequena 
colaboração para nossos aprendizes durante o convívio neste 
ano”, finaliza Aldeci Lima

ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E MÉDIO
CONCLUEM ESTÁGIO NO IPERON

Estagiárias do Setor de Gerência de Cadastro:
Estagiárias do Setor de Gerência de Cadastro:Lavínia Soares, Monique Souza e Vitória Jardilele
Lavínia Soares, Monique Souza e Vitória Jardilele

Estagiária Andressa Oliveira  e a Gerente do Setor

Estagiária Andressa Oliveira  e a Gerente do Setor

Financeiro do Iperon, Aldeci Lima 

Financeiro do Iperon, Aldeci Lima 

 Estagiária do Setor de  Coordenação de Sistemas: Carina Peres 

 Estagiária do Setor de  Coordenação de Sistemas: Carina Peres 



www.rondonia.ro.gov.br/iperon/www.rondonia.ro.gov.br/iperon/

02 03

EXPEDIENTE 
Maria Rejane Sampaio dos Santos 
Vieira
Presidente do Iperon

Universa Lagos
Diretora de Previdência

Roney da Silva Costa
Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro

Alba Solange F. Dos S. Guimarães
Diretora Técnica

Jéssie Péres Dias
Assessoria de Comunicação

 FALE CONOSCO

Porto Velho
faleconosco@iperon.ro.gov.br
(69) 3216-9413 
(69) 98473-4486

Regional de Ariquemes
ariquemes@iperon.gov.br
(69) 3536-5399

Regional de Cacoal
cacoal@iperon.ro.gov.br
(69) 3441-8953

Regional de Guajará Mirim
guajaramirim@iperon.ro.gov.br
(69) 3541-1583

Regional de Ji-Paraná
ji-parana@iperon.ro.gov.br
(69) 3423-0542

Regional de Rolim de Moura
rolimdemoura@iperon.ro.gov.br
(69) 3442-1262

Regional de Vilhena
vilhena@iperon.ro.gov.br
(69) 3322-8436

O curso de gestão atuarial, promovido pelo Instituto dos 
Servidores Públicos do Estado de Rondônia- IPERON, ocorreu nos 
dias 26 e 27 de novembro de 2019, no Sindicato dos Delegados 
de Polícia Civíl de Rondônia Polícia Civil – SINDEPRO e contou 
com a participação de cerca de 120 pessoas, entre gestores 
públicos, conselheiros, vereadores, auditores e servidores 
públicos da região.

Segundo o palestrante, o atuário Pedro Moreira, a Gestão 
Atuarial tem como objetivo tornar evidente por primeiro a 
obrigatoriedade legal e segundo, demonstrar a importância de 
sua aplicação na busca do equilíbrio atuarial e financeiro.

Essa foi a segunda vez do palestrante em Rondônia. “Foi 
muito especial, o que mais me impressionou foi a participação 
das pessoas, atentas e participativas todo o tempo”, afirma 
Moreira.

Para a diretora de serviços técnicos e contábeis 
da controladoria geral do município de Ji-Paraná, Priscila 
Nascimento, o curso foi muito esclarecedor. “Embora nós 
tenhamos a formação em contabilidade, a atuária é um ponto 
específico que afeta nossas prestações de contas que é a parte 
que eu trabalho, foi muito esclarecedor”, afirma. 

CURTA A PÁGINA DO IPERON
NO FACEBOOK!

Ainda segundo Priscila, após o curso, se tem um melhor 
conhecimento de gestão atuarial. “Quando eu pegar um cálculo 
atuarial, que eu verificar as informações vou saber ter a noção 
da onde ele tirou e também cobrar dos gestores do fundo, a 
base de cálculo que ele utilizou, quem enviou, se foi feito o 
censo ou não.  São informações básicas mas que eu ainda não 
tinha conhecimento”declara a diretora.

Izolda Madela é superintendente do Instituto de 
Previdência do município de Campo Novo. Para ela, o curso foi 
gratificante e aplicável no Instituto em que trabalha. “O curso 
foi maravilhoso, um professor que tem amplo conhecimento. 
É uma matéria complexa então é de extrema importância que 
todos tenham conhecimento, foi gratificante vou levar tudo 
para o Instituto”, finaliza a participante.

IPERON REALIZA CURSO DE GESTÃO ATUARIAL

Promovido pelo  Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia (Iperon), o evento Humanizando 
a Aposentadoria tem o objetivo de promover 
um momento de reflexão, autoconhecimento 
e orientações para a vida dos aposentados 
pertencentes ao governo do estado de 
Rondônia. Este ano o evento contou com três 
palestras, voltadas à alimentação, finanças e 
saúde mental.

“As palestras foram escolhidas porque 
em todas as fases da vida, os fatores físicos, 
mentais e financeiros precisam estar em 
equilíbrio para a manutenção do bem estar e 
qualidade de vida na aposentadoria”, explicou 
a psicóloga do Iperon, Maria Enilsa Januário.

Para o professor de Educação Física, 
Francisco da Silva, os aposentados devem 
participar para somar com o Iperon. “Estamos 
aposentados então temos que vir participar, 
estou muito satisfeito com o evento, muito 
boas as palestras”, declarou o professor.

A importância de uma alimentação 
saudável foi o tema da palestra ministrada 
pela nutricionista Kelly Ramos, que também 
expôs quais os alimentos prejudicam e os 
mais indicados às pessoas da terceira idade, 
mas sem privações.

IPERON PROMOVE O EVENTO
HUMANIZANDO A APOSENTADORIA 2019

Maria Rilda Loyol era administradora 
do Iperon, atualmente reside em João 
Pessoa (PB), ela afirma que sua ocupação 
agora é descansar. “Eu ando, bato perna 
e faço as coisas sem horário marcado”, 
afirma a aposentada.

Também pertencia ao quadro de 
funcionários do Iperon a Raimunda Godim, 
que está aposentada há 10 anos, “Eu 
usufruo do meu tempo, fico passeando. 
É a primeira vez que participo, coincidiu 
de eu estar aqui. Muito bom o evento, 
estava precisando dessas coisas mesmo 
para o aposentado”, enfatizou. Ela ainda 
acrescenta que a vida de aposentada está 
ótima. “Eu não fico muito tempo aqui, tenho 
netos em São Paulo então viajo pra lá, fico 
pra lá e pra cá”, acrescenta. A aposentada 
afirma que as únicas coisas que sente falta 
quando estava na ativa são as amigas e do 
ambiente de trabalho.


