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Recadastramento anual de aposentados e pensionistas continua
suspenso em Rondônia

 O recadastramento anual, feito pelos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), realizado no mês de aniversário dos segurados,
está suspenso até 30 de junho de 2021.
A medida foi tomada como prevenção e redução dos riscos de contágio pelo novo coronavírus. Desde
o começo da pandemia no mês de março, os atendimentos foram suspensos, assim como o
recadastramento, porém, os segurados não precisam se preocupar, já que os proventos não foram e
não serão bloqueados.
A medida, com a prorrogação da suspensão do recadastramento, foi publicada de acordo com o
Decreto n°25.777, de 28 de janeiro de 2021, do Governo de Rondônia, se estendendo até o dia 30 de
junho de 2021.
O recadastramento, antes da pandemia, podia ser feito de forma presencial, para os segurados que
residem na região de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e
Vilhena, bem como, de forma online, visto que muitos segurados residem fora do Estado. O
recadastramento online, antes da pandemia, era realizado no site do Iperon
http://www.rondonia.ro.gov.br/iperon/, onde o segurado preenche as informações e envia via
correios uma declaração de vida e residência, autenticada em cartório.
O Iperon está atendendo por teleatendimento, de 7h30 às 13h30, onde o segurado pode entrar em
contato através dos telefones (69) 3216-9436, (69) 32216-9427 e WhatsApp (69) 98473-4486. As dúvidas
também podem ser tiradas através do perfil da rede social do Instituto e pelos e-mails:
faleconosco@iperon.ro.gov.br (por este também é feito o pedido de matrículas e novas senhas para o
acesso de contracheque) e censoprevidenciario@iperon.ro.gov.br.

https://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2021/01/di%C3%A1rio-28.01.21.pdf
http://www.rondonia.ro.gov.br/iperon/
https://www.facebook.com/iperon.rondonia


Especialistas do Iperon dão dicas
sobre aposentadoria por meio de

canal on-line
 O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Instituto

de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia (Iperon), disponibilizou em 2020, em formato
on-line dois eventos que fazem parte do calendário anual
do Iperon: Preparando e Humanizando a Aposentadoria.
Os eventos aconteciam presencialmente, mas em razão
da pandemia do Coronavírus foram transformados para
que os servidores pudessem participar através de videos
disponibilizados na rede social do Iperon pela internet.
Para a psicóloga do Instituto, Maria Enilsa, o novo
formato foi um desafio. 
“Atualmente o mundo vive uma pandemia e tanto as
pessoas como as organizações tiveram que se reorganizar
para enfrentar esse momento. No nosso caso, não foi
diferente, estamos em processo de readequação. O
mundo digital pode conectar pessoas dos mais variados
lugares do mundo. Assim, o grande ponto positivo do
formato online é a divulgação e o acesso a uma maior
amplitude de pessoas”, relata.

O Preparando para a Aposentadoria é voltado aos servidores que estão para se aposentar e o foco é o
planejamento e organização financeira. O Humanizando a Aposentadoria é destinada aos servidores
já aposentados, onde especialistas dão dicas para que continuem ativos, e de como ter uma vida
saudável física e psicologicamente.

O acesso por pessoas de vários lugares é um dos pontos positivos dos vídeos, é o caso de Renée
Rivera, aposentada há um ano, residindo no Paraná. “O planejamento é muito importante e as dicas
que estão sendo passadas pelos vídeos são importantes, por isso é bom colocar no papel e se
planejar, tudo aquilo que você almeja após a aposentadoria, é importantíssimo o planejamento”,
declara a aposentada.
“Muito bom, achei bastante interessante esse formato, Já solicitei o Abono de Permanência, estou
estudando o momento melhor, para fazer o pedido. No evento aprendi buscar sempre uma boa
alimentação e continuar com o plano de poupança, porque quem faz reservas, se prepara melhor
para uma aposentadoria bem assistida”, ressaltou o técnico em informática Gilmar Dal Molim, que
já participou de outras edições do Preparando para a Aposentadoria.
Os vídeos disponíveis na rede social do Iperon tem suporte também para os servidores que estão
na ativa, como o assistente de previdência Daniel Alves. “Achei importantíssimo para esclarecer os
servidores que estão nesta fase, pensando como será suas novas rotinas.Todas as dicas são
importantes e porque não dizer, confortante. Dicas de como aproveitar e preencher o tempo,
prevenindo alguns males, praticando atividades diversas e interagindo com pessoas e com outras
culturas. Este formato é o novo normal, é mais abrangente. Podemos assistir em qualquer
momento, é até compartilhar com amigos e familiares”.
Os vídeos podem ser acessados no canal oficial do Iperon.

https://www.youtube.com/channel/UC52I_lMjf9ESQdpG0rLiYIA


Servidores são treinados para dar celeridade a processos de
aposentadoria de profissionais da educação

 

O Governo do Estado de Rondônia, através da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep) iniciou
nessa terça-feira (12) um treinamento para servidores públicos, envolvidos na missão de dar celeridade aos
processos de aposentadoria dos servidores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A proposta é dar uma
atenção humanizada para aqueles que dedicaram décadas servindo na Educação e que agora caminham para a
aposentadoria.
A Segep convidou profissionais renomados do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia (Iperon) para realizar o treinamento. Uma iniciativa importante para os servidores, pois
aperfeiçoará os trâmites do trabalho.‘‘É uma demanda grande, com regras específicas e é importante para que
possamos agilizar esse processo’’, afirma o superintendente da Segep, coronel Bm.Silvio Luiz Rodrigues da
Silva. ajustar o fluxo dos processos na direção da celeridade.
‘‘A expectativa com esses ajustes que foram propostos no treinamento é enorme pois queremos ajustar o
fluxo dos processos na direção da celeridade. Essa é a postura da Segep, quando identifica um desafio a ser
superado, já busca soluções’’, reforça Francilene Galdino, assessora da Segep.
O treinamento é dividido em duas turmas, a primeira teve acesso a capacitação nessa terça-feira (12) e o outro
grupo receberá o mesmo treinamento na quarta-feira (13). Participam servidores responsáveis pela expedição
das certidões de tempo de serviço e servidores da Seduc responsáveis por aferir os requisitos para concessão
de aposentadorias.
A interação marcou o primeiro dia do treinamento, todos estiveram atentos aos detalhes, esclarecendo
dúvidas, e dispensaram até o intervalo do curso, tudo para aprender o máximo possível. ‘‘Foi muito
importante, pois tirou muitas dúvidas nossas, e isso foi enriquecedor para que a gente possa desenvolver um
bom trabalho e acelerar os processos de aposentadoria’’, avalia Maria Elizabet de Lima, chefe do Núcleo de
Aposentadorias da Seduc.
Corroborando com toda essa dedicação em aprender, os palestrantes do Iperon preparam um material
robusto com embasamento em decisões de órgãos de controle e judicial para alinhar os procedimentos de
forma que as aposentadorias sejam concedidas de forma legal, transparente e sem morosidade.

‘‘Esse treinamento tem o objetivo de alinhar os procedimentos entre a Seduc, Segep e Iperon de modo que as
aposentadorias sejam concedidas com maior celeridade possível, e é muito interessante, pois vai permitir que
aqueles que dedicaram todo seu trabalho ao Estado de Rondônia, possam usufruir com a maior rapidez
possível do seu direito a aposentadoria’’, afirma o procurador do Estado e procurador-geral do Iperon, Roger
Nascimento.
A aposentadoria dos servidores passa por uma série de procedimentos, entre eles instrução processual,
expedição da certidão de tempo de serviço, elaboração de planilha de proventos, publicação de ato
concessório, inclusão na folha de pagamento de inativos e remessa dos autos ao Tribunal de Contas. ‘‘É uma
cadeia de procedimentos que ao fim assegura esse direito de aposentadoria aos servidores’’, explica.
O procurador-geral do Iperon elogiou a Segep pela iniciativa do treinamento. ‘‘É mais que um treinamento, é
uma troca de experiências com os servidores da Seduc e Segep que estavam participativos, entusiasmados e
atentos para melhor desempenhar suas funções’’, considera.


