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O Sistema ficou lento? O computador parou de 
funcionar?Surgiu uma mensagem estranha na tela? Problemas  
como esses são comuns em qualquer Instituição,mas qual 
a solução? Chamar o técnico de Técnologia da Informação, 
mais conhecido como TI, profissional essencial em todas as 
instituições.

No Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia – IPERON não é diferente.  O setor da  
Coordenadoria de Sistema (Coosist), conta com cinco analistas 
e seis técnicos em tecnologia da informação para atender a 
autarquia.

A programadora Margareth de Souza que é servidora 
do Iperon há vinte e cinco anos . Ela começou estudando para 
ser técnica em saúde, mas se encantou pela tecnologia da 
informação e trocou de curso indo para a informática. De acordo 
com a programadora a informática é algo da atualidade e ama 
poder estar nesse meio.

O técnico em tecnologia da informática, Sílvio Márcio 
entrou há pouco mais de um ano no Iperon, “A coordenadoria 
de sistemas é um dos setores principais, daqui é feito todos 
os trabalhos pra que os servidores elaborem um trabalho com 
eficiência, sem a gente aqui o Instituto  não estaria nesse 
suporte”, afirma o técnico. 
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A analista Cassiana Lira exerce a profissão há cerca 
de sete anos: “A automação para os sistemas do Instituto 
é extremamente necessária visando agilizar os processos, 
melhorar o desempenho, a rapidez da informação, acredito que 
ajuda muito nesse sentido”, afirma a analista. 

Em uma área predominantemente ocupada pelos homens, 
Cassiana se destaca e faz toda a diferença. Para ela, as mulheres 
na informática têm muito a oferecer: “Mulher em especial nessa 
área tem um “Quê” diferenciado que seria  a parte detalhista,nós 
conseguimos ver além”, afirma a analista.

Pensando na saúde mental, emocional e financeira do 
servidor público que está a um passo de se aposentar, o Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia 
(Iperon) promove anualmente o evento “Preparando para 
Aposentadoria”. Neste ano, o evento foi realizado no dia 24 de 
outubro, no auditório do Corpo de Bombeiros, em Porto Velho. 

Segundo a psicóloga do Iperon, Maria Enilsa, o evento é 
voltado para os servidores que estão na iminência de aposentar 
ou em abono permanência. “A importância desse evento é 
fornecer reflexões e subsídios para o servidor enfrentar com 
bem-estar e qualidade de vida essa nova etapa da vida.”

A programação do evento contou com palestras com 
temas relacionados à instrução dos processos de aposentadoria, 
reflexões na área da psicologia sobre a parte social e emocional, 
também a atuação do serviço social no âmbito da aposentadoria 
e, finalizando o evento, uma palestra sobre planejamento das 
finanças pessoais.

A analista de previdência, Sílvia Varela, participou pela 
primeira vez do evento e estava ansiosa pela palestra voltada a 
vida financeira do aposentado. “Esse evento é muito importante 
pra quem está se preparando para a aposentadoria, porque eles 
ensinam a como fazer um planejamento da nossa vida futura de 
aposentados”, afirma a analista.

Para o vigilante do Ministério Público Alceli Alves, ainda 
faltam cinco anos para se aposentar, mas decidiu participar para 
ter noção dessa nova fase  “Achei excelente muito instrutiva e 
preparatória para quem já está pensando em se aposentar, 
preciso me preparar desde agora para já estar pronto pra essa 
nova fase da vida”.  

A palestra “Planejamento de finanças pessoais” teve como 
orador o auditor geral do Iperon, Almério Rodrigues, para ele 
é importante se planejar financeiramente em qualquer ciclo da 
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vida e no período da aposentadoria não é diferente. “Se planejar 
financeiramente é planejar a qualidade de vida, é essencial para 
que cada ciclo que se conclui. Uns vão ser empreendedores, 
outros vão viajar, outros vão conquistar sonhos e, tudo isso, parte 
de se planejar de forma adequada”, afirma Almério.

“Pra mim que estou me preparando recentemente com a 
solicitação de aposentadoria, essa palestra  foi nota 10. Amei 
as palestras que teve”, relatou Joseni Martins,  técnica de 
enfermagem da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – 
Agevisa. 

Foi a primeira vez que a Assistente Social do Iperon, 
Luciana Felizardo, participou do evento como palestrante “Eu  
achei esse Preparando bem especial, primeiro porque pude 
participar como palestrante, teve uma energia muito boa e 
diferenciada com palestras sendo ministradas em sua maioria 
pelos novos servidores da casa. Gostei muito da participação 
dos servidores, pareciam bem interessados e envolvidos com o 
evento”, finaliza a palestrante. 
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O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia – IPERON realizou, nos dias 19 e 20 de 
setembro, o V Fórum Previdenciário do Iperon no auditório o 
IFRO- Campus Calama. O evento teve como tema “Os Aspectos 
Contemporâneos dos RPPS’s: Temas Relevantes e Pontos 
Controvertidos” e contou com a presença de cerca de 200 
pessoas, entre acadêmicos, docentes, advogados e servidores 
públicos.

A programação contou com cinco palestrantes. Para três 
deles foi a primeira vez no Estado de Rondônia, como no caso 
do Dr Marcelo Barroso, que ministrou o tema “As perspectivas 
do RPP’s em face da reforma constitucional da previdência”. 

Dr. Marco Serau discorreu sobre “Contribuições 
Previdenciárias em Especial o Abono Permanência” e o atuário 
Pedro Moreira trouxe a tona o  tema: “Impacto Atuarial 
nos RPP’s Pós Reforma da Previdência”. O representante do 
Ministério da Economia, Leonardo Motta, palestrou sobre 
“Compensação Previdenciária”. Participando pela terceira vez 
do Fórum Previdenciário do Iperon, a Drª Iza Amélia, falou sobre 
a “Função Pública e suas Consequências”.

De acordo com o palestrante Marco Serau, com a reforma 
da previdência o tema está em auge no país. “É importante 
debater sobre o assunto. Nós estamos passando por um 
momento de transformação na Previdência Social no Brasil, 
portanto falar de previdência é muito importante porque nós 
temos  que compreender como a previdência funciona e como 
as regras com a PEC 6 serão interpretadas e aplicadas”, afirma.

A presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, 
declarou que busca participar de eventos como esse. “Eu 
adorei participar do V Fórum de Previdência aqui em Porto 
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Velho. Eu sempre procuro estar presente nos eventos que estão 
relacionados com previdência de regime próprio porque em 
Manaus nós temos a exata noção da nossa responsabilidade. 
Então, quanto mais instruídos, quanto mais experiências 
compartilhadas melhor a gente consegue gerir o regime 
próprio”, afirma. 

Para o Dr. Marcelo Barroso, é importante falar de 
previdência. “É constante, isso não pode ter um começo, meio  e 
fim, é uma rotina, um procedimento que deve acontecer sempre 
tanto para o  servidor que atua. Já é o quinto encontro aqui do 
Iperon, tem uma história, uma estrutura e que deve continuar, 
porque o conhecimento ele é cíclico, nunca para e precisa ser 
aperfeiçoado sempre”, finaliza. 
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