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Em comemoração pelos 35 anos do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia 
(Iperon), completados no último sábado (13), os servidores da 
autarquia reuniram-se no auditório da Escola Santa Marcelina, 
onde várias atividades, dentre palestras e atividades lúdicas 
foram realizadas. 

Segundo a psicóloga do Iperon, Maria Enilsa Januário 
Falcão, essa foi a sexta edição do evento que faz parte do 
calendário da instituição, com a programação do Abril Verde, 
fazendo referência à cor da marca e aniversário do Iperon. “Todos 
os anos o Iperon promove reuniões temáticas para comemorar 
o Abril Verde, sendo este pensando na sustentabilidade, 
transparência e equilíbrio dos regimes próprios de previdência”.

Com cerca de 180 servidores, atualmente, a instituição foi 
criada pela Lei n° 20 de 13 de abril de 1984. Para a presidente 
Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira, a data é de extrema 
importância para os servidores considerando não só o tempo 
de existência, mas todo o processo de desenvolvimento e 
modernização pelo qual o Iperon tem passado.

“Geralmente os temas, tem como foco central a 
sustentabilidade, envolvendo inúmeras questões, não só a busca 

Aquele velho ditado, é igual a andar de bicicleta, nunca 
mais esquece. E quem não sabe pedalar? Tem uma idade limite 
para aprender? O limite quem estabelece é a própria pessoa, 
talvez por medo de cair ou pela falta de paciência para aprender.

Praticar uma atividade física é um desafio e, quando se 
trata de ciclismo esse desafio aumenta, o esforço físico é um 
pouco maior, mas que compensa a cada pedalada. A policial 
civil Ana Maria Nunes se aposentou há dois anos e meio, mas a 
prática do ciclismo começou quando ainda estava na ativa.

Por exercer sua profissão em um ambiente estressante e 
com movimentos repetitivos, as dores nos braços, nos ombros, 
nas costas e problemas de insônia se tornaram constantes.  De 
acordo com a ciclista, com o exercício ela percebeu a musculatura 
sendo trabalhadas e isso contribuiu para que as dores no corpo 
diminuíssem.  “Como qualquer atividade física, o ciclismo me 
ajuda muito no sono, nunca mais tive insônia, hoje durmo muito 
bem”, afirma Ana.

Segundo o médico perito do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos (Iperon), Rodrigo de Melo, o ciclismo 
traz muitas vantagens para os praticantes, vários músculos são 
trabalhados pela atividade, como os músculos esqueléticos e os 
de movimentos. “Algo que é muito importante lembrar, é que 
o ciclismo também estimula o sistema cardiovascular. Segundo 
a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o recomendável seria 
cerca de 30 minutos à uma hora de atividade física diariamente, 
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de fortalecimento dos fundos previdenciários, mas também o 
fortalecimento do servidor da casa, o amparo, a capacitação. 
O evento representa interação e humanização entre todos os 
funcionários”, declarou Maria Rejane.

PROGRAMAÇÃO 
Após a abertura com a palavra da presidente da instituição, 

os servidores tiveram uma aula de Zumba com a técnica Rosana 
Silva, seguida da palestra motivacional “O poder da ação”, com 
a profissional Master Coach, Ralissa Queiroz Lima. A psicóloga 
Maria Enilsa também coordenou a atividade Yoga do Riso, 
envolvendo todos os presentes, e o Teatro sobre a evolução da 
história dos 35 anos de Iperon foi encenado pelos funcionários 
Carlos Cézar, Dalila, Evanilde, José da Costa e Maria Enilsa. Além 
das atividades, vários brindes foram sorteados aos participantes 
e uma equipe de maquiadoras dava dicas de beleza de auto 
maquiagem para as mulheres.

Texto: Vanessa Farias

COM A PRÁTICA DO 
CICLISMO, POLICIAL
CIVIL APOSENTADA 
MUDA ROTINA E
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de segunda a sexta feira, que seria o suficiente pra mudar a 
qualidade e a expectativa de vida da população em geral”.

Para pedalar é importante sempre manter uma boa 
postura, isso contribui para fortalecer a região lombar, a perca 
de peso é outro benefício da prática, sem falar o bem estar com 
a aparência.

“Eu não tenho dúvida de que hoje eu tenho muito mais 
resistência física, minha autoestima melhorou bastante, o que 
acaba 

influenciando na vida social como um todo”, acrescenta a 
ciclista.

“As pessoas se reúnem para a prática da atividade, 
isso aumenta a interação social, aumenta o convívio, diminui 
o estresse e diminui as tensões do dia a dia pelas relações 
interpessoais”, relata o médico.

Sendo um exercício que pode ser praticado por pessoas 
acima dos 50 anos e que provoca baixo impacto nas articulações, 
principalmente por  não forçar articulações como os joelhos e 
tornozelos.

Ainda segundo o médico, a atividade também atua na 
sincronização da respiração e na atividade cardiovascular, ou seja, 
a prática da atividade faz com que a respiração e a circulação do 
corpo funcionem em um ritmo mais adequado, o que também é 
benéfico.

“O ciclismo é um eterno desafio. Quando começamos 
a pedalar, os percursos são menores, mais fáceis, mas com o 
passar do tempo, a gente necessita de trajetos mais longos, de 
dificuldades maiores, é uma satisfação muito grande. A alegria 
do cumprimento do desafio não tem preço, nos traz muita 
satisfação” declara Ana Maria.
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Abril é um mês muito importante para os servidores do 
Iperon. O Instituto completa 35 anos de existência. Para 

comemorar essa data, foram planejados três dias de
atividades aos servidores.

Código de ética do Iperon é implementado através de 
palestras para os servidores

O código de ética do Iperon (Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos de Rondônia) foi instituído no 
DECRETO N. 19.866, de dois de junho de 2015. Com 15 
artigos, o código foi feito para os servidores do Instituto 
que mesmo sabendo da existência do regimento, não 
tinham real conhecimento do que estava escrito nas 
normas. Para que essa realidade mudasse, palestras 
sobre o código foram ministradas a todos os servidores.

De acordo com o presidente da comissão do código 
de ética, José da Costa, “o que a instituição precisa é 
aprender como funciona o processo como um todo”.

Em uma hora de palestra com muito dinamismo 
e com todas as dúvidas esclarecidas, os servidores 
realizaram uma prova simples com algumas questões 
sobre o código. Uma das palestrantes foi a auditora do 
Iperon, Marcia Rocha que falou sobre sua participação,  

“pra mim como servidora do Iperon, foi uma oportunidade 
gratificante, porque nós conseguimos passar o pensamento 
de uma legislação a qual nós temos que cumprir pra toda 
a instituição, do servidor que trabalha da limpeza aos 
servidores da alta gestão, nós conseguimos passar de 
uma forma efetiva, onde nós trouxemos um sentimento de 
pertencimento da Instituição”, declarou a auditora.

A prova aplicada foi um pré-requisito exigido pelo 
Projeto de modernização dos Regimes Próprios de 
Previdência (Pró-Gestão) que tem como objetivo as boas 
práticas.

Para a assistente Dalila Ramos que pouco conhecia 
sobre o código, a palestra realmente ensinou sobre o 
estatuto.  “Tinha bem pouco conhecimento sobre o código 
de ética, muito superficialmente. Realmente ensinou o 
servidor a ter um comportamento melhor, se preparar para 
algumas situações e colocar realmente em prática o que é 
o código de ética”, afirma.

Já para o motorista do Iperon, José Rocha,  a 
interação com os colegas de Instituto foi significativa “pra 
mim teve muita importância, eu gostei, foi bom, teve muito a 
participação dos colegas de trabalho que é muito importante, 
porque interagimos juntos.  Eu já tinha visto há um tempo 
sobre o código mas não sabia tudo certinho”, finaliza.

A comissão do código de ética é formada por três 
servidores do Instituto, José da Costa, Enilsa Januário e 
Fábio Kenzo, o anexo do regimento pode ser acessado no 
site do Iperon.
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