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É Campeão!!!

1° lugar no Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária - 
CONAPRESP
Um dos prêmios mais importantes de gestão previdenciária do Brasil foi 
conquistado este ano pelo município de Nova Iguaçu, na 9° edição do Prêmio 
Aneprem de Boas Práticas Previdenciárias. A cidade foi a única do Estado do Rio 
de Janeiro a cumprir as exigências da Associação Nacional de Entidades de 
Previdência dos Estados e Municípios, ficando em primeiro lugar a frente de 
cidades como Porto Alegre (RS), Recife (PE), entre outras. No ano passado, Nova 
Iguaçu ficou entre as 10 primeiras cidades brasileiras no ranking. A cerimônia de 
premiação aconteceu nesta quinta-feira (21), em Florianópolis, durante o 
Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos (Conapresp). Além 
do Instituto de Previdência de Nova Iguaçu (Previni) receber o prêmio, o prefeito 
da cidade, Rogerio Lisboa, recebeu uma placa de reconhecimento pela�
sua gestão.�
O prêmio é concedido às cidades que cumprem com as exigências através do 
Instituto de Previdência. Para participar era necessário que os municípios 
alcançassem pontuação nos mais de 40 critérios exigidos pela Aneprem, que 
envolvem itens como transparência, equidade, ética e responsabilidade social e 
coorporativa, além da apresentação da Certidão de Regularidade da Previdência 
(CRP), que funciona como um Serviço de Proteção ao Crédito do poder�
 legislativo, entre outros.�
“A conquista deste prêmio é um reconhecimento para o município. Na edição 
anterior foram avaliados critérios também o ano de 2016, que na gestão 
passada, não conseguiu cumprir todas as exigências. Neste ano, a avaliação foi 
somente da atual gestão (2017/2018). É um trabalho em conjunto entre o Previni 
e o poder legislativo para que boas práticas de gestão previdência sejam bem 
administradas e executadas”, garantiu Jorge Mussauer, diretor �
presidente do Instituto de Previdência de Nova Iguaçu�
�
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Melhor Projeto na categoria grande porte
Apresentado  na 9ª edição do Prêmio Boas Práticas de Gestão 
Previdenciária do 1° CONAPRESP em Florianópolis, o CLUBE DE 
VANTAGENS – PROJETO VIVA MELHOR foi considerado o melhor
 projeto na categoria de grande porte.

O Previni mostrou o objetivo do projeto em relação à preocupação 
com o novo aposentado que não consegue fazer a transição de 
uma forma confortável. A saída do mercado de trabalho pode ser 
em muitas vezes traumáticas, pois a sensação de não pertencer 
mais aquele ambiente social, pode fazer com esse servidor sinta-se 
deslocado junto à sociedade e lhes tragam um vazio. Nesses casos 
podendo vir a ocasionar transtornos de saúde, como estresse, 
depressão e no convívio familiar.

É nesse cenário mostrado que o presente projeto visa participar, 
trazendo programas que possam de alguma forma preencher ou 
ajudar a minimizar esses transtornos, possibilitando vantagens e 
serviços através de órgãos e entidades parceiras que possam fazer 
com que esse pré ou recém-aposentado enxergue e tenha a 
certeza que ele ainda faz parte desse mecanismo social, que ele é 
tão importante quanto era no período da ativa.

Tal ação por parte do instituto tem como objetivo melhorar a 
situação de nossos beneficiários uma vez que os mesmos 
contribuíram, fizeram parte da historia e trabalharam durante suas 
vidas para que cidade de Nova Iguaçu progredisse cada vez mais. É 
uma forma de reconhecimento e gratidão aos serviços prestados 
por cada servidor.

“Através do presente projeto, pretendemos contemplar nossos beneficiários concedendo maior acesso a produtos e serviços de 
suas necessidades, proporcionar atividades saudáveis que lhes trarão benefícios a saúde e criar um canal maior de comunicação 
junto ao Instituto, através de encontros e palestras, fazendo com que essa interação seja produtiva para ambos, trazendo maior 
confiança a todo trabalho”, declarou Jorge Mussauer, diretor presidente do Instituto de Previdência de Nova Iguaçu.


