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No dia 15 de maio é comemorado nacionalmente o Dia da 
Assistente Social, profissão que busca a garantia da efetivação 
dos direitos sociais. O Iperon conta com três dessas profissionais 
que são de grande importância no atendimento às demandas 
previdenciárias. Dentre elas, a servidora Francisca está no 
Instituto há mais de 30 anos.

De acordo com a assistente social Francisca Pinheiro, seu 
trabalho é lidar com os benefícios previdenciários, sendo esses 
pensão por morte, aposentadoria por invalidez, convivência 
marital e inclusão de dependentes em consonância com a 
Procuradoria do Estado no Iperon. 

 
“Em qualquer local que o assistente social 

estiver inserido, o cumprimento da profissão é um 
desafio”, declara Francisca que exerce a profissão 
há 33 anos e a 30 no Iperon.

 
As assistentes do Iperon trabalham com a prestação de 

benefícios previstos em lei, um deles é a visita ao segurado, que 
pode ser domiciliar ou hospitalar, e ocorre quando o segurado 
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não tem condições de fazer a prova de vida, obrigatória no 
recadastramento.

Para a servidora Diacuí Salos,  é importante a presença 
da assistência social no Iperon  porque como se trata de 
servidores ativos e aposentados, esse profissional proporciona 
um atendimento diferenciado, com orientações sociais, 
esclarecimento da situação que ele venha apresentar e do 
acompanhamento da situação que se fizer necessário.

Entre idas e vindas , Diacuí está no Iperon como assistente 
há 26 anos. “É sempre prazeroso trabalhar no Instituto e fazer 
parte de uma equipe parceira e comprometida com o trabalho, 
principalmente por ser um grupo muito bem estruturado”, 
declara.

Luciana Felizardo é a mais nova entre as assistentes sociais 
do grupo, ela se formou em 2016 e completa em junho seu 
primeiro ano no Instituto. Para ela a importância da profissão é 
uma base confiável para que o procurador possa emitir o parecer 
final. “Ter vindo para o Iperon foi muito especial. É um ambiente 
que te faz estudar mais, essa parte judiciária, previdenciária exige 
um pouco mais do profissional, afirma Luciana.

Com o intuito de  tirar dúvidas e capacitar os servidores 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de 
Rondônia (Iperon), a diretora de previdência Universa 
Lagos visitou as seis regionais do Instituto, sendo elas em 
Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Rolim de 
Moura e Vilhena.

De acordo com a diretora é importante que haja 
essas capacitações para que os servidores das regionais 
detenham o mesmo conhecimento dos servidores da sede 
do Iperon. “Há interesse de ter a interação desses servidores 
junto às unidades finalísticas do Iperon e para que eles 
possam dirimir as dúvidas dos segurados das localidades 
que procuram as nossas lotações no interior do estado”.

Nos encontros foram tratados assuntos como 
o sistema IperonPrev, a legislação previdenciária, as 
emendas constitucionais, assim como as normativas sobre 
as concessões de aposentadorias e pensões. As normativas 
que tratam das certidões do tempo de contribuição 
também estiveram em pau, averbações e demais certidões 
atribuídas ao Instituto.

Lotada na regional de Guajará-Mirim, a técnica em 
previdência Francisca de Barros declara que o treinamento 
foi produtivo “não temos muito acesso a treinamentos, 
porém quando a chefe vai para Porto Velho ela sempre 
traz todas as informações e passa pra nós. A diretora 
veio pra complementar essas informações, foram muito 
importante para cada um de nós, porque foram feitos 
muitos esclarecimentos”.

IPERON PROMOVE CAPACITAÇÕES PARA
SERVIDORES DAS REGIONAIS DO ESTADO

Um resumo geral das regras de concessão de 
aposentadoria do servidor público foi explanado, as regras 
gerais e critérios de cada categoria foram expostas.  Nas 
capacitações de Cacoal e Ji-Paraná servidores do Recursos 
Humanos estiveram presentes.

A Francisca Maciel lotada no RH da Secretaria 
de Educação de Cacoal relata que foi válida a tarde 
de aprendizado. “Achei ótima sinceramente, a gente já 
vem fazendo esse trabalho e acompanha também, mas 
realmente valeu a pena eu ter vindo”afirma Francisca.

Já o coordenador do Recursos Humanos de Ji-
Paraná Agnaldo José pôde sanar suas dúvidas.  “Já estive 
em outras capacitações do Iperon com a Universa,foi muito 
bom, mais um momento pra gente ta tirando algumas 
dúvidas, que podemos estar passando para o servidor que 

tem as mesmas dúvidas”.
Segundo a técnica em previdência da Regional de 

Cacoal, Marceli Haase é essencial esse treinamento, 
“foi muito bom mesmo, tirou muito as dúvidas da gente e 
inclusive se o Iperon proporcionar mais momentos pra nós, 
é muito bom porque a gente fica assim mais próximo da 
nossa chefia de Porto Velho, conseguimos tirar as dúvidas”.

A capacitação foi finalizada com a explicação sobre 
o código de ética do Iperon, no qual foi lido cada artigo e 
os servidores puderam fazer comentários e tirar dúvidas. 
Para a diretora de previdência, “ foi possível identificar nas 
unidades, que os servidores desempenham suas funções 
com zelo e prontidão”finaliza Universa.
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Servidoras do Iperon ganham semana especial em 
comemoração ao dia das mães

Conhecidas como rainhas do lar, as mães têm 
um papel fundamental em toda família. Seja de sangue, 
de coração ou de pet. No Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos de Rondônia, mais de 90 
servidoras são mães e foi pensando nelas que criou uma 
programação especial. 

Foi uma semana regada de atividades, como 
limpeza de pele, massagem nas mãos e dicas de 
maquiagem oferecidas por três marcas de cosméticos e 

produtos para a pele. Além disso, houve a exposição de uma 
loja de bijuterias, a qual movimentou o saguão do Instituto.

Para a analista de previdência Sílvia Varela, esses 
momentos estimulam cada vez mais as servidoras. “Eu 
achei maravilhoso, traz um incentivo maior a servidora, uma 
valorização maior, através da maquiagem as pessoas são 
motivadas, achei excelente essa semana”. 

O encerramento da semana das mães contou ainda 
com um coffee break especial, além de homenagens 
emocionantes às presentes.  

A palavra do diretor administrativo Roney Silva deu 
início ao evento pela manhã, seguido por uma canção do 
coral do Instituto e um recital de cordel. 

Parte das servidoras também receberam a 
homenagem dos filhos em vídeo. Uma delas foi a técnica de 
previdência Sheila Gomes. “Foi maravilhoso ver meu filho 
ali no data-show. Foi excelente, adorei, gostei da iniciativa, 
gostei do presente, foi ótimo”, declarou, emocionada. 

A presidente de eventos do Iperon, Rosemary Trajano, 
disse que é importante pensar no bem estar das servidoras. 
“Essas homenagens são importantíssimas porque a mulher 
é feita de sentimento, espírito, alma e corpo. Então pensando 
na beleza, no trato, as mulheres se sentem valorizadas”.

CURTA A PÁGINA DO IPERON NO 
FACEBOOK!
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 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
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