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Ano 2  – Edição                               

                      Ano 3  – Edição Nº 07 – Abril de 2020 - Periodicidade Bimestral - Nilópolis  Nº 05 – 
Dezembro de 2019 - Peridade Semestral - Nilópolis 

Coronavírus: Previdência De Nilópolis Realiza Processo 

De Pensão On-Line 

 

 
A presidente Danielle Agero esclarece que, com 

a pandemia do Coronavírus, o PREVINIL 

atendendo a recomendação das autoridades 

suspendeu o atendimento presencial ao público, 

desde o dia 16 de março, por prazo 

indeterminado. Todavia, apesar do 

distanciamento físico, o Instituto tem atendido os 

seus segurados, via aplicativo de WhatsApp, no 

número (21) 98921-0923,  realizando o 

requerimento do processo de pensão totalmente 

on-line, dando orientações e tirando dúvidas. Isso 

visa oferecer uma alternativa neste período em 

que a recomendação é o isolamento 

 

 
 

Logo, logo isso acaba e poderemos 
desfrutar de toda a felicidade com quem 

amamos. 

 

 

 
 

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, 
 
Continuamos firmes na missão de “Prestar atendimento com 
eficácia e dignidade, garantindo benefícios previdenciários 
aos nossos segurados e beneficiários, servidores ativos, 
inativos e pensionistas, trabalhando com humanização, ética 
e responsabilidade”. 
 
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. 
 

Diretoria Executiva 
 

Danielle Villas Bôas Agero Corrêa 
Presidente 

 
Alberto Zampaglione 

Diretor Administrativo e Financeiro 

 
Rodrigo Serpa Florêncio 

Diretor Jurídico 
 

Solange Dutra 
Diretora de Benefícios 
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