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Ano 1  – Edição Nº 03 – Dezembro de 2018 - Periodicidade Semestral - Nilópolis 

Projeto Bem Estar na Melhor Idade 
 
 

 
 
Pensando na melhor 
qualidade de vida social de 
seus segurados, o Previnil, 
através do convênio firmado 
com o CEBRAC – Centro 
Brasileiro de Cursos – iniciou 
no dia 25 de maio, a primeira 
turma do curso “Melhor Idade 
Online”. A manhã do dia 25 de 
maio começou com uma linda 
recepção de boas vindas e um 
delicioso café da manhã 
oferecido pela coordenação 
do CEBRAC. O grupo de 
aposentadas presentes estava 
empolgado para aprender a 
usar o computador. E, claro, 
para aprender a navegar na 
internet. 

 
Com duração de três meses, o objetivo do curso foi ensinar a usar o Word, 
Windows, e navegar pelas redes sociais. E no dia 28 de setembro foi a 
formatura da primeira turma.  
 

        
 

 

BOLETIM INFORMATIVO 
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                Palavra da 
                  Presidente 

       
 
Caro Segurado, 
 
Temos envidado todos os esforços 

necessários para garantir a 

manutenção dos pagamentos 

previdenciários dentro do equilíbrio 

financeiro e atuarial que norteiam a 

gestão previdenciária. 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”.  

Encerramos o ano de 2018 com 

todas as metas alcançadas e 

esperamos com esse Boletim 

fornecer informações que 

propiciem o acompanhamento das 

principais atividades do Instituto.   

 

AGENDA: 

1. Todo 5º dia útil de cada mês Nosso 

Café com Ideias; 

 

 
 

 

 

PALESTRA OUTUBRO ROSA 
Aderindo a Campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer 

de mama, o PREVINIL, através de parceira com a Casa da 

Mulher Nilopolitana, realizou palestra com a Dra. Luciana 

Barcia, Médica Ginecologista, que abordou o tema com uma 

linguagem de fácil entendimento. Todas as mulheres presentes 

elogiaram a maneira como a médica abordou o assunto e tirou 

inúmeras dúvidas. 

                       

_______________________________
CRP RENOVADO 

No mês de dezembro, dia 26, a Secretaria de Previdência do 
Ministério da Fazenda, após o cumprimento de todas as 
exigências legais, renovou o Certificado de Regularidade 
Previdenciária do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Nilópolis – PREVINIL. A avaliação dos critérios 
para renovação do CRP é semestral e sua emissão é exigida em 
caso de realização de transferências voluntárias de recursos 
pela União; Celebração de acordos, contratos, convênios ou 
ajustes, bem como de recebimento de empréstimos, 
financiamentos, avais e subvenções e geral de órgãos ou 
entidades da Administração direta ou indireta da União; 
Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por 
instituições financeiras federais; e Pagamento dos valores 
devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da 
compensação financeira de que trata a Lei Federal nº 
9.796/1999. 

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. 
Maiores Informações: 

Telefone: (21) 3236-1900 – www.previnil.rj.gov.br  
https://www.facebook.com/institutoprevinil/ 
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Dicas de Saúde 

 
 Praticar exercícios físicos 

regularmente pelo menos 
três vezes por semana ajuda 
a reduzir o colesterol ruim; 

  Evitar frituras, açúcar, sal e 
embutidos; 

 Tomar banho de sol 
diariamente durante 15 
minutos, no primeiro 
horário da manhã, irá 
aumentar a concentração 
de Vitamina D no 
organismo. 

 
 
 

 
 
 
 

 

  

PREVINIL EM NÚMEROS 
Quantidade de Benefícios Concedidos 

       

Tipo de Benefício 2017 2018 

Aposentadorias 117 67 

Pensão 19 12 

TOTAL 136 79 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


