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O Pró-Gestão é um projeto de modernização dos 
Regimes Próprios de Previdência Social,  criado  pelo 
Ministério da Previdência Social em 2015, que tem como 
finalidade orientar, supervisionar e certificar os institutos da 
previdência na excelência de gestão.

A execução de realizações de ações de boas práticas, 
sendo elas de Controles Internos, Governança Corporativa 
e Educação Previdenciária são fundamentais. 

O processo de certificação traz benefícios internos 
e externos para a instituição, proporcionando maior 
credibilidade, melhorias nas organizações das atividades 
e processos. Contribui também na motivação por parte dos 
colaboradores, na redução de custos, traz transparência e 
clareza no acesso à informação. 

Iperon busca certificação pelo Pró-Gestão
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“Estamos trabalhando na adequação do instituto, 
mapeando e manualizando as áreas e esse ano estamos 
buscando essa certificação já no primeiro semestre”, 
declara a analista em previdência, Daiane Rodrigues, que 
preside a comissão Pró-Gestão. 

Para o Pró-Gestão uma comissão foi formada, com a 
participação de servidores do Iperon. 

De acordo com a diretora técnica, Alba Solange 
“estamos trabalhando de forma diferente, com toda a equipe, 
ao invés de só com os chefes de setores, a finalidade é 
uma integração, uma conscientização e ao mesmo tempo 
uma troca de informações e de envolvimento” afirma. 

Que tal praticar alguma atividade física? 
 São inúmeras as vantagens de praticar uma 
atividade física em qualquer momento da vida, seja 
ela qual for. As atividades em foco neste boletim são a 
Hidroginástica e a Natação. Essas atividades aquáticas 
são as mais indicadas para a melhor idade, pelos 
benefícios ao organismo. Os exercícios praticados dentro 
da água trabalham toda a musculatura, há melhora no 
condicionamento físico, na respiração. A resistência 
corporal aumenta, assim como a massa muscular e é 
uma ótima opção pra quem quer perder aqueles quilinhos 
indesejados de uma forma saudável. 
 De acordo com o médico perito do Iperon Rodrigo 
de Melo, por serem praticados na água, a hidroginástica 
e a natação são exercícios que não possuem limitações, 
como outros exercícios praticados em solo. “Os 
exercícios são acessíveis para todos, principalmente 
para os idosos, que apresentam problemas de joelho, 

nas articulações, a água diminui o atrito com o impacto”. 
Além de um ótimo condicionamento físico, a prática 
de atividades contribui em uma vida social mais ativa, 
exercícios feitos em grupo contribuem nas interações 
sociais. Assim como em todos os exercícios físicos, a 
natação libera endorfina, o hormônio que traz a sensação 
de felicidade e prazer, prazer esse que faz com que a 
prática de exercícios se torne hábito.     

Benefícios de atividades aquáticas:

- Melhora na circulação sanguínea
- Fortalecimento do sistema respiratório
- Menor impacto nas articulações
- Emagrecimento
-Coordenação motora e equilíbrio
- Liberação de endorfina
-Diminui o estresse
- Flexibilidade
- Fortalecimento da musculatura
- Melhora na vida social.

Dicas de alimentos
Alguns alimentos contribuem para uma ótima saúde cerebral, em especial aqueles 
ricos em vitaminas, principalmente A, B1, B9, C e D.

Vitamina A
Alimentos como: mamão, abóbora, cenoura e manga são ricos em Vitamina A. 
Conhecida também como betacaroteno, essa substância ajuda na memória e contribui 
na preservação das células cerebrais de longo prazo. É um pigmento avermelhado 
que pode te ajudar caso você comece a perceber aquela conhecida “memória fraca”.

Vitamina B1
Denominada tiamina está presente na maioria das 
carnes, como de boi, frango, porco, peixes além de nozes, 
cereais integrais, frutas e verduras. É uma substância 
fundamental para um bom funcionamento cerebral. A 
sua falta pode causar graves efeitos como a perda da 
memória, depressão e síndromes neurológicas.

Vitamina B9
Encontrada nos vegetais folhosos e em grãos como o 
milho, ervilha e amendoim, em leguminosas como feijão 
e lentilha, no fígado de boi, na gema de ovo, nos brócolis 
e nas frutas secas, é também chamada de ácido fólico, 
um nutriente necessário no processo de metabolismo do 
DNA e do RNA. Sua ausência resulta em anormalidades 
nucleares em células sanguíneas, aumento dos riscos 
de eventos cardiovasculares, ansiedade e depressão.

Vitamina C
Presente principalmente em alimentos cítricos como a 
laranja, o morango, a acerola e o abacaxi e em vegetais 
como o brócolis e o pimentão, essa vitamina é um 
importante antioxidante, protege o cérebro do estresse 
oxidativo e dos processos degenerativos que ocorrem 
com a idade. Auxilia na prevenção de doenças como o 
comum resfriado.

Vitamina D
Essa substância pode ser encontrada em alguns 
alimentos como a sardinha, o atum, o fígado de boi, os 
ovos, e em laticínios como o iogurte e a manteiga. A luz 
solar é o principal estímulo à produção de vitamina D 
funcional pelo organismo, auxilia na absorção do cálcio, 
contribui na saúde da pele e no combate à depressão.
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Não se esqueçam do Recadastramento anual. Ele é importante, pois traz 
segurança para o pagamento das aposentadorias e pensões. 

• QUANDO DEVO FAZER MEU RECADASTRAMENTO?
O recadastramento é obrigatório e deve ser feito anualmente no mês do seu 

aniversário. 

• QUAIS DOCUMENTOS DEVO LEVAR PARA FAZER O 
RECADASTRAMENTO?

A documentação obrigatória é um documento oficial com foto, CPF, 
comprovante de residência atualizado ou uma declaração de endereço registrada 
em cartório. 

Caso você seja aposentado, não se esqueça do seu cartão PASEP/PIS/NIT.
Leve também sua certidão de nascimento e, se for o caso, a de casamento. 

• NÃO SOU CASADO (A), MAS TENHO UM COMPANHEIRO (A), O QUE 
DEVO FAZER?

Você precisa apresentar uma escritura pública de união estável feita em 
cartório. 

• ONDE DEVO IR PARA ME RECADASTRAR?
À sede do Instituto em Porto Velho, mas também é possível fazer nas seis 

regionais do Iperon. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. 

• POSSO ME RECADASTRAR PELA INTERNET?
Sim, para o recadastramento on-line, você deve acessar o site do Iperon, 

clicar no banner “Censo Previdenciário” e acessar com seu número de CPF e 
senha. Suas informações podem ser preenchidas, alteradas ou corrigidas. 

Não se esqueça que após o seu recadastramento, feito pela internet, você 
deve mandar para a sede do Iperon, a sua declaração de vida e residência originais.

Você pode acessar o site do Iperon pelo: http://www.rondonia.ro.gov.br/iperon/
E o endereço da sede do Iperon é: Av. 7 de Setembro, 255 – Bairro Nossa 

Senhora das Graças. CEP: 76804-141

•COMO POSSO FAZER A DECLARAÇÃO DE VIDA?
A declaração de vida e residência está disponível no site do Iperon e, 

depois de preenchida, precisa ser reconhecida em cartório por autenticidade ou 
VERDADEIRO e enviadas ao Instituto via correios. 

• FIZ MEU RECADASTRAMENTO ONLINE, QUANDO ELE VAI SER 
VALIDADO?

Será validado depois que recebermos sua declaração de vida e residência 
originais. Depois de fazer seu recadastramento on-line, você tem 15 dias para nos 
enviar pelos correios.

• ESTOU FORA DO PAÍS, O QUE DEVO FAZER?
Seu recadastramento deve ser feito pela internet e você deve ir até o consulado 

do país em que está e pedir para que eles façam a prova de vida para você. Não 
se esqueça que a declaração original precisa ser enviada pelos correios. Caso haja 
alguma alteração em seus dados pessoais, você deve nos enviar uma cópia dos 
documentos alterados, autenticada em cartório. 
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PEGUNTAS MAIS
FREQUENTES SOBRE O
RECADASTRAMENTO

• ESTOU DOENTE E NÃO POSSO IR ATÉ O 
IPERON, O QUE FAÇO?

Se você reside em Porto Velho e não pode comparecer 
ao Instituto por problemas de saúde, peça para que 
alguém te represente, ele deve fazer uma solicitação na 
sede do Instituto, e trazer um laudo médico que justifique 
sua impossibilidade de locomoção. Após a solicitação, um 
servidor habilitado do Iperon irá até o local para fazer a 
prova de vida. 

Caso você resida no interior de Rondônia ou em outro 
Estado é possível solicitar um representante no cartório para 
que façam a declaração de vida e residência. Eles irão até o 
local em que você estiver para atendê-lo.  

• Como posso tirar minhas dúvidas sobre o 
recadastramento?

Você pode ir até o Iperon, mas, para sua melhor 
comodidade te atendemos pelos nossos telefones. O 
telefone de atendimento da sede é: (69) 3216-9413, mas 
também podemos te atender pelo celular: (69) 9 8473-
4486, esse também é o nosso número de Whattsapp.  Você 
pode mandar uma mensagem para gente! 

Se preferir pode nos enviar um email, pelo: 
faleconosco@iperon.ro.gov.br 

No site do Iperon e nesse informativo, estão 
disponíveis os endereços, telefones e informações que 
precisar. 

RESULTADO DA CARTEIRA  
DE INVESTIMENTOS

2018 DO IPERON

Sempre que observamos os resultados passados, 
devemos avaliar todo o contexto que envolveu o referido 
período. Em se tratando de investimentos, alguns 
fatores são extremamente sensíveis. Olhar para os 
resultados alcançados pela carteira de investimentos 
do Iperon no ano de 2018 é motivo de satisfação para 
os gestores envolvidos nesse processo. Não obstante 
todas as dificuldade e incertezas que um ano de eleições 
majoritárias traz, a economia brasileira patina a um bom 
tempo, mesmo com os estímulos decorrentes da política 
monetária expansionista adotada pelo Banco Central, há 
um bom tempo (redução da taxa SELIC), entre outras. 
Isso não foi suficiente para dar o impulso necessário e 
gerar um ambiente favorável aos investimentos, que 
junto à confiança e ao consumo das famílias, formam 
as condições para a redução do desemprego e do 
crescimento sustentável do PIB. Apesar da abordagem 
simples, essas são condições básicas para formulação 
de estratégias de longo prazo, principalmente em se 
tratando de recursos previdenciários. 

Em razão da existência de dois fundos 
previdenciários, um Financeiro e outro Capitalizado, 
se faz necessário uma atenção muito grande por parte 
dos gestores, dado os objetivos de cada um deles. 

Resumidamente, o Fundo Financeiro para as pensões 
e aposentadorias de um grande grupo de servidores que 
entraram no Estado até 31/12/2009. O Fundo Capitalizado 
por sua vez, é formado pelos servidores que entraram 
no Estado a partir de 01/01/2010, sendo que esses, 
basicamente, estão numa fase de acumulação de reservas, 
a partir das contribuições dos servidores e dos entes, 
visando à formação de “poupança” suficiente para fazer 
frente aos compromissos futuros.

Essa visível diferença de “objetivos”, também se 
reflete na composição dos investimentos de cada Fundo. É 
importante frisar que ambos buscam a melhor rentabilidade 
possível, porém respeitando as necessidades de liquidez 
decorrente dos fluxos de pagamentos.

Nossa satisfação é poder compartilhar com todos os 
colegas servidores da ativa, aposentados e pensionistas, 
que os rendimentos aferidos pelos dois fundos foram de 
mais de R$ 158 milhões reais.  Com relação à meta atuarial, 
o Fundo Capitalizado alcançou 99% do seu objetivo, sempre 
respeitando as deliberações e orientações do Conselho de 
Administração e do Comitê de Investimentos.

Página virada, que venha 2019, 2020...

CIPERON – Comitê de Investimentos do IPERON

CURTA A PÁGINA DO IPERON NO 
FACEBOOK! VOCÊ SABIA?

O Código de ética e a Política de Segurança da Informação estão no 
site do Iperon.

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


