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PREVINIL fica em 6º lugar no Brasil no Prêmio de  
Boas Práticas de Gestão Previdenciária 

 

 
A Presidente Danielle Agero e o Prefeito Farid Abrão 

Os princípios e parâmetros que regem e norteiam o PREVINIL 

são: a transparência, a responsabilidade corporativa e social, a 

ética, as iniciativas inovadoras como fatores preponderantes, 

além da humanização e harmonização no atendimento.  

Esse trabalho desenvolvido pelo PREVINIL levou o órgão a 

ocupar, em Maceió, no dia 19 de novembro de 2019, um lugar 

de destaque no que se refere à gestão previdenciária dos 

municípios fluminenses ao ser premiado em 6º lugar entre 

todas as cidades do Brasil no “10º Prêmio Boas Práticas de 

Gestão Previdenciária da ANEPREM – Associação Nacional de 

Entidades de Previdência dos Estados e Municípios”, 

considerado uma espécie de “Oscar” das previdências próprias 

conhecidas como RPPS – Regime Próprio de Previdência Social. 

 

 
Equipe PREVINIL 

 

O reconhecimento é fruto de um trabalho 

desenvolvido por equipe e todos os 

setores do PREVINIL. E, apesar de ocupar o 

sexto lugar no Brasil, na categoria de 

municípios de médio porte, o PREVINIL foi 

o único instituto previdenciário do Rio de 

Janeiro a ser laureado na categoria. 

 
Marcos, Presidente do Conselho Fiscal, Rodrigo, 

Diretor Jurídico e Alberto, Diretor Administrativo e 
Financeiro recebendo o prêmio em Maceió. 

 

 
 

BOLETIM INFORMATIVO 
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PREVINIL EM NÚMEROS 
Quantidade de Benefícios Concedidos 

 
 

Síntese dos Investimentos 

 

 
 

Fique por dentro 
Para saber de todos os eventos que estão acontecendo 

no PREVINIL acesse nosso perfil no facebook, lá você 

encontra informações, dicas e pode tirar dúvidas. 

Telefone: (21) 3236-1900 
www.previnil.rj.gov.br  

https://www.facebook.com/institutoprevinil/ 
Rua Professor Alfredo Gonçalves Figueira, 18 – sala 201 

Centro – Nilópolis – RJ – CEP: 26525-060 
 

 
 
 

Palavra da 
Presidente 

 

 
Caro Segurado, 
O ano de 2019 foi marcado pelo recadastramento de todos 
os servidores ativos e pelo início da obrigatoriedade do 
atestado de vida, anualmente, no mês de aniversário, para 
todos os aposentados e pensionistas. Tais medidas foram 
necessárias para gerar uma base de dados atualizada e  
consistente.  
Demonstramos no gráfico abaixo o quantitativo de 
servidores que realizaram o recadastramento.  
Ciente de sua importante missão e de suas elevadas 
obrigações, a Diretoria Executiva do PREVINIL observando as 
normas e prezando pelos princípios da administração 
pública, tem envidado o melhor de seu esforço na 
construção de um Sistema de Previdência que possa servir de 
paradigma para o Brasil, um sistema voltado 
primordialmente aos interesses dos servidores públicos do 
Município de Nilópolis, de quem espera continuar 
merecendo todo o apoio e confiança. 
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