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Previnil inicia prova de vida via chamada de vídeo 
 

 
Solange Dutra, Diretora de Benefícios 

Para atender as exigências legais o PREVINIL 
retomou a partir de julho a prova de vida dos 
beneficiários. 

Em virtude do isolamento social, elas passaram a 
ser feitas por meio de chamadas de vídeo via 
WhatsApp. No momento do contato, o segurado 
aposentado ou beneficiário da pensão, tem que 
confirmar alguns dados e, portanto, é 
imprescindível que esteja com o documento de 
identidade em mãos. 

O PREVINIL realiza este procedimento 
anualmente de modo presencial, sempre no mês 
de aniversário do segurado. Mas este ano, por 
conta da pandemia, visando oferecer segurança 
e comodidade, a prova de vida passou a ser feita 
utilizando a tecnologia como aliada. As chamadas 
de vídeo são feitas no mês de aniversário do 
beneficiário pelo whatsApp (21) 98921-0923. 

 

 
 

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

amamos. 

 

 

 
Já no primeiro mês que essa modalidade foi 
adotada, muitos segurados estão elogiando e 
agradecendo a preocupação e a facilidade. 
Diante do sucesso, o PREVIINL informa que 
passará a adotar a chamada de vídeo como 
possibilidade de realização da prova de vida nos 
próximos anos, para aqueles que não podem 
comparecer presencialmente. Porém, enquanto 
perdurar a pandemia de coronavírus a prova de 
vídeo, preferencialmente, será o método a ser 
utilizado pelos segurados para realizarem sua 
prova de vida, em atendimento à necessidade 
de distanciamento social. 

Parte da Equipe Previnil

 

Ainda com os trabalhos presenciais de atendimento ao 
público reduzidos, em função da pandemia do 
Coronavírus, o PREVINIL realizou, na última quarta-feira 
(22 de julho), um trabalho preventivo de aplicação de 
testes rápidos em seus servidores. 
O objetivo da ação é identificar com mais exatidão o nível 
de circulação da Covid-19 na cidade e também os 
eventuais focos de contágio da doença. 
Para a realização do teste rápido é recolhida uma amostra 
de sangue, e o resultado pode ser verificado poucos 
minutos após a coleta do material. O resultado do exame 
de todos os servidores foi NEGATIVO para a Covid-19. 
Desta forma, todos puderam retornar integralmente as 
atividades internas com a certeza de não estarem sob o 
risco de contágio interno. 
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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 
WhatsApp (21) 98921-0923 

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, 
 
Aos poucos voltaremos ao “novo normal”. Precisaremos nos 

adaptar e reinventar meios e métodos para continuarmos a 

avançar.  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. 

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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