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Em dezembro de 2020 completo um ano na função de presidente do Previ-Rio, segunda
maior previdência municipal do Brasil.
Quando assumi o Instituto, as principais metas eram promover o equilíbrio financeiro e
atuarial dos sistemas previdenciário e assistencial do município do Rio de Janeiro, além da
modernização da gestão do instituto Previ-Rio.
O desafio era enorme, mas a equipe técnica, composta em sua maioria por servidores
de carreira, experientes e comprometidos, me deixou confiante no projeto de otimizar o
serviço prestado pelo Previ-Rio aos 180 mil clientes/cidadãos. Público este composto por
servidores municipais ativos e inativos, pensionistas e beneficiários.
Já era prevista a modernização dos atendimentos, oferecendo um serviço virtual, mas a
pandemia nos levou a promover a migração do presencial para o digital em menos de 30
dias. Hoje, vendo todos os avanços, acredito que o recém-criado sistema de atendimento
on-line do Instituto Previ-Rio estabeleceu um marco histórico na administração
previdenciária da cidade do Rio de Janeiro.
Atualmente, o solicitante acessa o site do Previ-Rio, digita a matricula do servidor, o CPF
e envia de imediato os documentos (fotografados ou digitalizados). Mesmo que numa
minoria de casos ainda haverá necessidade da apresentação de documentos adicionais,
todo o processo já é feito online, acelerando sua conclusão e, respectivamente, o
recebimento do benefício.
O ano de 2020 também ficou marcado pela criação do novo Logotipo do Previ--Rio, do
canal de Youtube e das mídias sociais. Para estar cada vez mais inserido numa sociedade
que se comunica com enorme velocidade, o Instituto passou a disponibilizar informações
por meio de perfis oficiais no Instagram e Facebook.
O perfil oficial no Youtube passou a realizar virtualmente as licitações, com a inauguração
de uma sala digital para transmitir on-line, ao vivo, as sessões. Dos 6 imóveis vendidos pelo
Funprevi este ano, 5 tiveram suporte do método virtual.
Para concluir, também foi lançado o novo logotipo, que sintetiza o processo de
modernização do Instituto.

Todas essas mudanças provaram que unindo forças e trabalhando duro, conseguimos
oferecer um atendimento moderno e eficiente. O Previ-Rio é a nossa casa, um patrimônio
querido por todos. E a tranquilidade dos nossos servidores, sem dúvida, é o nosso melhor
benefício.

VIRGÍNIO VIEIRA
Presidente do Previ-Rio
Servidor de Carreira do quadro efetivo da PCRJ
Mestre em Administração Pública pela EBAPE/FGV
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Plano de Saúde
do Servidor
Conheça o Plano
Plano de Saúde tem recorde de solicitações
após implementação do processo ON-LINE
De março a maio foi possível fazer adesão - sem carência - ao Plano de Saúde do Servidor Municipal
(PSSM), conforme acontece uma vez ao ano.

O PSSM oferece ao servidor a possibilidade de ser
atendido por médicos em uma rede própria ou

Em 2020, em razão da pandemia do novo Coronavírus, não houve atendimento presencial para
adesão. Foi a primeira MIGRAÇÃO 100% ON-LINE no Previ-Rio do Plano de saúde. No total foram
registradas 6160 novas adesões, um recorde de atendimentos! A inscrição on-line era uma antiga
reivindicação dos beneficiários.

“

O que é?

conveniada de clínicas e hospitais das operadoras
habilitadas com contrato com a Prefeitura.
Ao aderir a um Plano Referência/Básico do PSSM, o servidor efetivo descontará, em contracheque,
2% sobre o total dos seus vencimentos, independentemente da margem consignável, como forma
de contribuição para o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor (FASS).

A possibilidade de fazer todas essas movimentações

Quem tem direito?

pela internet era um desejo antigo dos nossos clientes,
que antes só podiam fazer virtualmente simulações

Todo servidor ativo da administração direta, autarquias ou fundações, inativo ou pensionista do

ou obter informações sobre o Plano de Saúde. Com o

FUNPREVI e que esteja em folha de pagamento pode aderir ao PSSM. Podem ser incluídos ainda

processo on-line o servidor ganha tempo e comodidade”,

os seguintes dependentes do servidor: filhos(as), pai e mãe, cônjuge e companheiro(a), menor

destacou Tânia Mendes, servidora responsável pela Gerência

sob guarda, tutelado(a), curatelado (a) e netos(as) desde que estejam cadastrados como seus

de Planos de Saúde do Previ-Rio.

dependentes no banco de dados da Prefeitura.
O servidor recém-empossado tem 60 dias, a partir da data do recebimento do contracheque, para

Vale ressaltar que os atendimentos

aderir ao plano de saúde sem carência. Os recém-natos e os recém-casados têm 30 dias para

tradicionais do PSSM continuam a ser

inclusão como dependente.

realizados pelo telefone ou por mail. Em
caso de dúvidas ou dificuldades de acesso,

Uma vez por ano, o Previ-Rio define um período determinado, no qual é permitida a adesão ao

o servidor deve entrar em contato com a

PSSM sem carência e a inclusão de dependente(s).

Gerência do Plano de Saúde, nos telefones
2976-1590/ 2976-3614, ou por e-mail
gerenciapssm_previrio@rio.rj.gov.br.

Tânia Mendes (acima) gerente do Plano de Saúde e sua equipe

Fora deste período as adesões, trocas de categoria ou a inclusão de dependentes têm carência
determinada pela ANS.
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Logotipo, Youtube
& Mídias Sociais
O mês de junho de 2020 ficou marcado na história do PreviRio pela criação do novo Logotipo, do canal de Youtube e das
Mídias Sociais do instituto.
Para estar cada vez mais inserido numa sociedade que se
comunica com enorme velocidade, o Previ-Rio passou a
disponibilizar informações por meio de perfis oficiais no
Instagram e Facebook.
Na mesma linha de inovações foi lançado o novo Logotipo, que
sintetiza o processo de modernização do Instituto.

PREVI-RIO | 2020 09
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Licitações
Virtuais

Em dezembro de 2020 entrou em vigor no Município do Rio de Janeiro a lei nº 1417, que
determina medidas que possibilitem maior transparência nos processos de licitação.
Art.1º Ficam autorizadas a filmagem, a gravação (áudio e vídeo) e transmissão ao vivo, via
internet, das sessões públicas realizadas, no âmbito dos procedimentos licitatórios, nas
modalidades concorrência, tomada de preços, convite e pregão presencial.
Art. 2º Nos casos das licitações na forma eletrônica, os órgãos municipais responsáveis deverão
informar o link para acesso direto ao sistema eletrônico utilizado no certame, que permite o
acompanhamento e o acesso a todos os procedimentos da licitação.
Vale ressaltar que desde o início da pandemia,

praticamente 6 meses antes da lei de

transparência nas licitações entrar em vigor, os pregões do Previ-Rio já eram transmitidos pela
internet.  
O perfil oficial no YouTube passou a realizar virtualmente as licitações, com inauguração de
uma sala digital para transmitir online, ao vivo, as sessões.
Para se ter uma ideia da eficiência do método, que proporcionou mais transparência ao
processo licitatório, dos seis imóveis vendidos em 2020 pelo Funprevi, cinco foram através das
recém-criadas licitações virtuais.
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Espaço
Previ-Rio
Digital
O Previ-Rio lançou, em junho, sua “Agência

Se até março a maior parte dos serviços

Virtual”, com o objetivo de facilitar a vida

exigia, em algum momento, a presença do

de 180 mil beneficiários atendidos pelo

solicitante, hoje os números se inverteram

instituto.

e

o

atendimento

digital

proporcionou

mais conforto aos clientes, além de evitar

No mês de julho, em razão da pandemia, o PreviRio inaugurou o Espaço Previ-Rio Digital (EPD),
destinado a tirar dúvidas e fazer requerimentos
assistenciais e previdenciários totalmente on-line.

A novidade possibilitou que os atendimentos

aglomerações e deslocamentos em tempos

e solicitações de benefícios de ativos,

de pandemia.

O novo posto passou a oferecer suporte à Agência

possam ser feitos no site http://previ.rio, no

O solicitante entra no site do Previ-Rio, digita

cerca de 180 mil ativos, inativos, pensionistas e

link “Agência Virtual”.

a matricula do servidor e o CPF, e envia

Virtual, inaugurada em junho para atender aos

aposentados e pensionistas do município

na hora os documentos (fotografados ou
A agência representa a segunda etapa do

digitalizados). Numa minoria de casos, ainda

processo de disponibilizar, pela internet,

haverá necessidade de que o solicitante

serviços do instituto como: Aposentadoria,

tenha

Auxílio-funeral, Auxílio-natalidade,

adicionais, entretanto, todo o processo

Auxílio-creche, Pecúlio e outros.

Pensão

que

apresentar

documentos

já foi feito on-line, acelerando, assim, o
recebimento do benefício. Vale lembrar que
o processo digital leva em consideração
todas as exceções previstas na legislação.

beneficiários. O evento contou com a presença
do presidente do Previ-Rio e de diretores do
Instituto, além do secretário de Meio Ambiente,
Bernardo Egas, e do presidente do Iplanrio, Julio
Urdangarin.

“

A criação do Espaço Previ-Rio Digital tem como objetivo
atender aos nossos clientes que ainda buscam o
atendimento presencial, principalmente o público
idoso, e explicar como podem ser feitas as solicitações
on-line, pelo portal do instituto, no http://previ.rio”,
disse o presidente do Previ-Rio, Virgínio Vieira.
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Previ-Rio
Presente

Durante a pandemia o uso da máscara é

OBRIGATÓRIO
Na primeira semana do mês de julho, servidores
do Previ-Rio relizaram o “Previ-Rio Presente”, no
pátio da prefeitura, das 10h às 15h, para tirar
dúvidas sobre a Agência Virtual do Previ-Rio, que
entrou em funcionamento no mês anterior.
Na Agência Virtual, no link http://previ.rio, é possível
obter atendimentos e solicitar benefícios que
até então só podiam ser feitos presencialmente,
como: solicitação de Pensão, Pecúlio, Auxíliofuneral,

Auxílio-educação,

Auxílio-creche,

Auxílio-medicamento, emissão de certidões e
encerramento de folha, entre outros serviços.

nas dependências do Previ-Rio
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“ A sua tranquilidade

é o nosso maior benefício.
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Clube do Servidor
Municipal

O Clube do Servidor Municipal, inaugurado em 2010, é administrado pelo Previ-Rio, em parceria
A Prefeitura do Rio, por meio do Previ-Rio, reabriu no dia 3 de agosto o Clube do Servidor

com a Guarda Municipal, e atende aos servidores estatutários ativos ou inativos, bem como aos

Municipal, que estava fechado desde março, em razão da pandemia.

seus dependentes diretos.

A reabertura contou com a presença do Presidente do Previ-Rio, Virgínio Vieira, do Inspetor

E a grande novidade nesta reabertura foi o lançamento do “Clube Virtual do Servidor”, que

Geral da Guarda Municipal, José Ricardo Soares da Silva, e do presidente da Comlurb, Paulo

passou a disponibilizar, por meio do site do Previ-Rio, agendamentos on-line, datas e horários

Mangueira, entre outros servidores municipais.

das atividades, contatos de professores e outras informações importantes sobre o Clube do
Servidor.

“

É uma alegria muito grande poder reabrir o clube, que é um excelente
equipamento de lazer para servidores municipais e seus familiares. Vale
ressaltar que seguimos todos os protocolos de proteção e as Regras de Ouro da
Prefeitura. Gostaria também de agradecer à Guarda Municipal, pela parceria
na gestão do clube, e à Comlurb, que nos oferece total suporte na limpeza e
manutenção”, comemorou Virgínio Vieira, presidente do Previ-Rio.

“

É importante que o servidor municipal saiba que aqui é sua casa. Ele que
trabalha todos os dias, geralmente numa carga horária intensiva, e aqui pode
desfrutar de muito lazer e praticar atividades físicas”, disse Ricardo Soares,
inspetor Geral da GM.
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Capacitação
durante a pandemia

Aproximadamente 95% dos servidores do Previ-

De dois em dois anos os servidores ativos, inativos

Rio ficaram em regime de teletrabalho desde

e pensionistas elegem seus representantes para

março, devido à pandemia do novo coronavírus.

compor o Conselho de Administração (CAD) da

E, nesse período, muitos deles aproveitaram o

Prefeitura.

isolamento para fazer especializações.

Conheça
os eleitos!

Em setembro aconteceu o pleito, que definiu os
Profissionais da Ouvidoria, por exemplo, fizeram

quatro membros titulares e quatro suplentes

cursos de ‘Noções de Trabalho Remoto’, ‘Gestão

para o biênio 2020/2022.

de Ouvidoria’ e ‘Mediação de Conflitos em
Ouvidoria’, entre outros.
Marconiedison (à direita) com a equipe da Ouvidoria

“

1º

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eduardo Cabral
Eduardo
Cabral

2º
Jane Castello
Castello
Jane

Criado pela lei n°3344/01, o Conselho de

Focamos em cursos relacionados ao teletrabalho e
outros que nos deem suporte para o atendimento virtual.
Tivemos que nos adaptar rapidamente a novas metas
e indicadores de performance para que a qualidade do
trabalho não presencial fosse mantida e pudesse ser
avaliada, e o resultado foi o melhor possível”, explicou
Marconiedson Landim Dutra, Ouvidor do Previ-Rio.

Foi possível ainda que por três meses consecutivos os balanços mensais
ficassem sem pendências para o mês subsequente, que também é uma
das metas de performance a ser perseguida.

Administração tem entre as suas competências, de
acordo com o decreto N° 32.574, elaborar e alterar
as normas pertinentes a seu funcionamento;
fixar, anualmente, as diretrizes gerais de gestão,
investimento e alocação de recursos, exercer
a

supervisão

das

operações

do

instituto,

orientar, acompanhar e aprovar a execução dos

3º
Eliza Abrantes
Abrantes
Eliza

4º
Adriano BADAUE
Adriano
Badaue

Suplentes:

orçamentos e dos planos, programas e projetos.

Dalila Brito

Leonam Estrella

O conselho de administração deve aprovar ainda o

Inspetor Márcio

Renata D’acri

plano de aplicação de recursos, de forma a definir
a política de investimentos do instituto; propostas
orçamentárias, de instituição ou de alteração
nos programas de benefícios previdenciários e
assistenciais e de alterações de vencimentos,
salários e proventos do seu pessoal ativo e inativo.

Saiba mais em:
prefeitura.rio/cad2020
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Faixa de valor
OUT | 2020

Previ-Rio em números

Acima de R$ 6.101,06

APOSENTADOS

Até R$ 6.101,06

60.000
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Resumo dos últimos 12 meses

Faixa etária
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22.5%

15.000
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13.630
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50 a 54
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45 a 49
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40 a 44
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2

25 a 29

6
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Fonte: inteligencia.rio
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Faixa de valor
OUT | 2020

Previ-Rio em números

Acima de R$ 6.101,06

PENSIONISTAS

Até R$ 6.101,06

10.000

45.8%

7.500

30.5%

5.000

Por sexo

2.500

11.7%
6,1%
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4.800

10.747

75+

4.028
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70 a 74

1.355
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Faixa etária
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,0

0
00
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Quantos benefícios foram
pagos durante a pandemia?

Durante a pandemia o PREVI-RIO passou a
realizar os atendimentos on-line no site

http://previ.rio
Instituto paga mais de 43 mil benefícios
durante a pandemia
O coronavírus impôs uma nova rotina nos processos de solicitações de benefícios, que
passaram a ser feitos on-line, pelo site

http://previ.rio

Além de preservar a saúde dos servidores e beneficiários, a adoção das plataformas virtuais
proporcionou também mais conforto e agilidade na concessão de benefícios.   
No período de abril até novembro (data do fechamento desta edição da revista Previ-Rio) o
instituto havia pago 43.854 benefícios, num montante superior a 17 milhões de reais.
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“Eu venci
o Coronavírus!”

“

PREVI-RIO | 2020 29

Após ter alta do hospital veio o isolamento da família. O que Márcio mais temia era infectar
a esposa e os filhos, entre eles, Eduarda, de apenas 10 meses. Mas o servidor seguiu
cuidadosamente os protocolos de segurança e, com o privilégio de vê-los, ainda que à distância,
já sentia algum alívio. E foi justamente nesta fase que Márcio percebeu o quanto é querido por
familiares, amigos e colegas de trabalho.

“

Recebi muitas mensagens, ligações, videochamadas,
apoio total. Foi possível e muito reconfortante sentir
o carinho de todos”.

Calma, não voltei para o hospital!

Foi com esta frase que Marcio Cristiano Guimarães, 39 anos, começou um texto nas redes
sociais para tranquilizar amigos e relatar a experiência de ter sido internado com covid-19, em
maio. A descoberta aconteceu em uma das fases mais críticas da pandemia no Rio de Janeiro.
Na época, muitas informações sobre o novo coronavírus ainda eram superficiais, o que deixava
a população mais assustada e acuada.
Márcio, que atualmente é diretor de administração e finanças do Instituto Previ-Rio, tinha
motivos de sobra para temer a contaminação, já que é do grupo de risco, com obesidade
e cardiopatia. Logo que surgiram sintomas como cansaço, dor no corpo e febre, o servidor
procurou o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde, após exames, foi diagnosticado com a
doença. Foram quatro dias de isolamento na unidade.
Da esquerda para direita: a nora Kamilly, o filho Michael, Marcio, a pequena Eduarda, a esposa
Val Avelino e a sogra Maria.

Os dias no leito 04, da enfermaria 314, foram
intensos e inesquecíveis. Em outra publicação
nas redes sociais, Márcio fez questão de

O diretor de Administração e Finanças do Previ-Rio ressaltou que a pandemia ainda não foi

valorizar o trabalho de cada profissional

vencida, e pediu foco na prevenção, principal arma no combate à doença .

que estava na linha de frente do combate à
pandemia e agradeceu o tratamento naquele
momento tão difícil.

“

Apesar da internação não ser algo agradável, ainda mais no período de pico
da pandemia, o que impedia qualquer contato com amigos e familiares, o
atendimento foi excelente e com todo suporte. As equipes que me atenderam
foram maravilhosas! Enfermagem guerreira, sustenta o serviço público de
saúde com amor e dedicação.” elogiou Márcio.

“

É importante lembrar que todos nós temos que ter
atenção às recomendações da Vigilância Sanitária, de
higiene, de prevenção e supervisão com as pessoas
sintomáticas e proteção aos familiares no retorno
ao lar. Com relação à pandemia, acredito que o pior
período já passou, porém, não podemos relaxar”,
finalizou”.

