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Recadastramento de aposentados e pensionistas do Iperon retorna em 1º de julho
 O recadastramento anual dos servidores aposentados e pensionistas junto ao Instituto de Previdência dos

Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), do Governo de Rondônia, retorna a partir de 1º de julho
de 2021. O trâmite estava suspenso desde março de 2020, em decorrência da pandemia. Os aposentados e
pensionistas do Iperon precisam fazer o recadastramento anualmente em seu mês de aniversário com o
intuito de evitar o bloqueio de seus proventos.
Neste ano, apenas os aposentados e pensionistas que fazem aniversário no segundo semestre, ou seja, nos
meses de julho a dezembro irão se recadastrar em seus respectivos meses. Os segurados que fizeram
aniversário nos meses de janeiro a junho somente irão se recadastrar em seu mês de aniversário em 2022.
O recadastramento é feito de duas formas, presencial e on-line. Para realizar o procedimento on-line o
segurado irá preencher as informações disponíveis no site do Iperon, na aba recadastramento e enviar via
correios para a sede do Instituto a declaração de vida e residência autenticada em cartório, o
recadastramento só é validado quando a declaração original é recebida no Instituito, no mês do aniversário
do segurado. Caso haja atraso, seus proventos podem ser bloqueados.

ATENDIMENTO PRESENCIAL
Os aposentados e pensionistas que optarem por fazer o recadastramento presencial devem realizar um
agendamento no site do Iperon. O agendamento vai abranger os municípios de Porto Velho, Guajará-
Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.
“O segurado deve ficar atento a data e o horário agendado. O mesmo deve ser cumprido a risca, em
cumprimento ao Decreto n°25.859, de 6 de março de 2021”, explica o gerente de cadastro João Celino Durgo.
PROVA DE VIDA
O Iperon permite que aposentados e pensionistas realizem a prova de vida em sua casa, por meio de visita
da assistente social do Instituto ao domicílio do segurado. Esse direito é garantido quando o segurado da
capital é acamado, impossibilitado de comparecer presencialmente, por motivos de saúde.
Para isto, um representante legal do segurado deve fazer a solicitação através do e-mail
gepemep@iperon.ro.gov.br anexando um requerimento com o pedido da visita (o modelo está disponível
no site do Iperon), laudo médico que justifique a impossibilidade de locomoção, documento de
identificação com foto do segurado e do representante, telefone e e-mail atualizados, certidão de
casamento ou nascimento, Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência, contracheque e
cartão Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) ou Programa de Integração Social
(PIS). Caso o aposentado não possua uma certidão do PIS/PASEP, um extrato bancário pode ser
apresentado.

http://www.rondonia.ro.gov.br/iperon/
http://www.rondonia.ro.gov.br/iperon/
mailto:gepemep@iperon.ro.gov.br


Iperon destaca importância da mão
de obra do acadêmico de Direito nas

atividades previdenciárias

A experiência do estágio durante a formação
acadêmica é uma prática indispensável para o

estudante, pois vai consumar o encontro da teoria
com a prática, solidificando os conhecimentos

teóricos, permitindo ao aluno um contato direto
com a área que escolheu. No serviço público, vários
órgãos do Governo de Rondônia, contam com essa

importante mão de obra de acadêmicos em
formação.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Estado de Rondônia (Iperon), por exemplo, conta
com 21 estagiários de nível superior, a maioria
alunos do Curso de Direito, que auxiliam na
confecção de minutas de despacho, informações e
pareceres em análise de requerimentos de
aposentadorias, pensões, dentre outros assuntos
relacionadas à área.

 
 “O estágio, de uma forma geral, é uma importante experiência profissional que possibilita não só

aprendizados para a construção da carreira como também no desenvolvimento pessoal do estudante.
Penso que o estagiário de Direito contribui de forma valiosa para o Iperon, na medida em que pode
auxiliar nas rotinas de trabalho dos setores, em observância à legislação correlata, juntamente com o
seu supervisor. Além disso, a disposição para aprendizagem e a vontade de colaborar, possibilita uma
relação de troca muito importante para o crescimento do órgão e do estagiário”, comenta a chefe de
gabinete do Iperon, Mariana Velozo.

A chefe de gabinete conta sua experiência como estudante de Direito, que teve a oportunidade de
estagiar em órgãos públicos. “Logo no início da graduação estagiei no Tribunal de Justiça (TJ) e na
Procuradoria Geral do Estado (PGE), órgãos que possibilitaram as primeiras experiências
profissionais da minha vida, com a aplicação do conhecimento teórico assim como também a
compreensão de outros assuntos que se anteciparam na parte teórica apresentada na faculdade”.
A estagiária Adelayne Lima, estudante de Direito, atua no setor de Controle Interno do Iperon. Para
ela, a escolha do curso aconteceu pelas diversas possibilidades da profissão. “Escolhi direito pelo
leque de oportunidades.O Iperon me proporciona um amplo conhecimento sobre direito
previdenciário me apresentando na prática uma área que eu não conhecia e pretendo futuramente
ser servidora do Instituto ou advogada previdenciária”.
“Apesar de a advocacia ser comum quando se fala em Direito, também abre portas para os
concursos públicos”, declara a estudante Maria Vitória Reis, estagiária no setor da Diretoria de
Previdência. Maria Vitória cursa o 9º período de Direito e considera um ramo profissional muito
disputado, mas com as melhores expectativas e grande chance de desenvolver uma carreira de
sucesso, levando em consideração a experiência obtida no Iperon.



Dedicação e experiência são lembrados pelo Iperon no
dia do servidor público aposentado

 
O Governo de Rondônia, por meio do Instituto de
Previdência do Estado de Rondônia (Iperon), presta
homenagem aos profissionais que durante anos,
fizeram de suas vidas uma verdadeira abnegação ao
servir o Estado. O Dia do Servidor Público
Aposentado, comemorado em 17 de junho, representa
e simboliza dedicação, experiência e sobretudo,
respeito.

Muitos dos servidores que atuam em instituições governamentais, encontram-se em idade limite
para o exercício do emprego público. Atualmente, o Iperon conta com cerca de 7.425 servidores
aposentados em todo o Estado.

É o caso de Sirlene Borino, que por 30 anos atuou como técnica judiciária no Tribunal de Justiça de
Rondônia (TJ) e há dois anos, conta como é a realidade de viver este momento tão aguardado. “É um
tempo em que podemos ter a mais para cuidar da saúde, colocar em prática planos que tinha há
muito tempo, além de agora, estar mais tempo junto da família”.

Ela relata que está se descobrindo em uma área diferente de sua carreira no judiciário. “Sinto falta
da função, que além de importante é de muita responsabilidade, pois, lidamos com jovens e adultos
em um ambiente muito agradável. Porém agora, com a aposentadoria, procuro fazer mais exercícios
físicos, cuidar de minha família e agora, pretendo aprender canto e instrumentos musicais”.

Já Silvia Varela, aposentada há quase dois anos, atuou no
setor de Recursos Humanos do Iperon, e afirma que o
programa “Preparando para Aposentadoria” esclareceu suas
dúvidas, pois se sentiu preparada em todas as áreas
pessoais, além de receber explicações sobre o planejamento
na área financeira.
De acordo com a psicóloga do Iperon, Maria Enilsa Januário,
a aposentadoria é um momento de reflexão, pois o servidor
deverá buscar novas formas de preenchimento do tempo
vago com outras atividades. “A pessoa terá que ressignificar
a questão emocional, social e financeira essa nova etapa,
para que passe o período com bem-estar e qualidade de
vida”.

A psicóloga deixa um conselho aos servidores aposentados. “Com essa nova etapa de vida, é
importante ter outras ocupações, para que não tenha o tempo ocioso. Empreender atividades
diferentes, fazer exercícios físicos, ser voluntário em algum projeto social, estabelecendo vínculos,
isto é, ocupando a mente e o corpo saudável”.


