PREPDIPREVI:
Programa de Educação Previdenciária
e Diálogo do IPREVI

APRESENTAÇÃO
A gestão institucional do IPREVI tem como um de seus principais focos a
capacitação e a transparência, uma vez que entendemos que os dois tópicos
estão intrinsecamente interligados. É com a presença de profissionais cada vez
mais capacitados que somos capazes de melhorar diariamente o serviço que é
desempenhado pelo Instituto, realizando assim o trabalho e o alcance de
resultados melhores. Trabalho esse que se dá em prol e tem como finalidade
última nossos segurados, estando aí a importância de mantê-los a par de dos
atos que ocorrem nessa gestão. Entretanto não só é necessário somente que
nossos servidores tenham as informações a eles disponibilizadas, mas uma
vez que o sejam, eles a compreendam e tenham o discernimento para
entender o que está sendo reportado. A gestão de um RPPS e a
preparação/vivência da aposentadoria são temáticas íntimas para os
servidores, e que infelizmente ainda não se encontram consolidadas dessa
maneira na mentalidade dos segurados. Dessa maneira, entendemos que a
educação previdenciária dos beneficiários do IPREVI se faz urgente e
necessária, tendo em vista que representa a oportunidade de inseri-los dentro
de um universo que terá suma importância no futuro dos mesmos e de seus
familiares. Portanto, é com satisfação extrema, que apresentamos o
PREPIPREVI – Programa de Educação Previdenciária dos Servidores Públicos
do Município de Itatiaia, o qual estamos ansiosos para colocar em prática.

INTRODUÇÃO
O presente plano se encontra estruturado de maneira a apresentar seus
propósitos, havendo um direcionamento do objetivo geral. Em seguida, são
apresentadas as ações propostas, cuja execução será planejada ao longo do
ano e disponibilizada em dispositivo próprio. Portanto, o presente programa
busca traçar em aspectos gerais o rol de iniciativas que poderão ser
executadas por essa Instituição e para viabilização específica de cada uma das
ações, será elaborado separadamente um projeto a fim de planejamento.

OBJETIVO
Tem

por

objetivo

apresentar

informações,

questionamentos

e

convites à reflexão de produzir melhorias, na maneira que as pessoas se
preparam ou deveriam se preparar para o amanhã.

AÇÕES PROSPECTADAS

Nome: IPREVI Informa
Descrição: Fornecer aos segurados e sociedade em geral, as principais
informações relativas à gestão institucional e fatos relevantes a mesma de
forma sucinta e direcionada, utilizando as redes sociais do IPREVI e da PMI
para a divulgação do conteúdo e alcance de um público maior.
Periodicidade: Bimestral.
Local: Online.
Stakeholders: IPREVI, empresa contratada, PMI.

Nome: Workshop de Educação Financeira
Descrição: Mobilizar junto às Instituições parceiras, a possibilidade de
realizar um workshop com conteúdo de preparação financeira para os
segurados, estabelecendo programação específica para atender tanto ao

público ativo, quanto ao público inativo. Divulgar o evento junto às
secretarias de lotação dos servidores, Prefeitura Municipal e redes sociais.
Periodicidade: Semestral.
Local: a definir.
Stakeholders: Instituições Financeiras, IPREVI, Secretarias, PMI.

Nome: Cartilha Financeira
Descrição: Elaborar material com informações básicas sobre educação
financeira para disponibilizar aos segurados. Nesse sentido, aliar-se com as
IF’s para captação de conteúdo e utilizar outras fontes de referência, o
intuito inicial é fazer a divulgação dessa cartilha durante o primeiro
Workshop de Educação Financeira.
Periodicidade: Divulgação conforme necessidade de reedições.
Local: Online.
Stakeholders: IPREVI, Instituições Financeiras.

Nome: Carteira de Identificação dos Aposentados
Descrição: Distribuir a carteira de identificação já elaboradas a todos os
aposentados do IPREVI, prospectando junto ao Comércio Local a
possibilidade de descontos especiais aos segurados do IPREVI. Estando
aqui definida a meta anual de 5 estabelecimentos credenciados.
Periodicidade: Conforme a demanda.
Local: IPREVI.
Stakeholders: IPREVI, instituições credenciadas.

Nome: Seminário de Educação Previdenciária
Descrição: Fornecer aos segurados informações básicas sobre as regras de
concessão de benefícios, legislação pertinente e funcionamento da Unidade
Gestora. Havendo aqui a possibilidade, de forma a garantir a adesão do
público, que os seminários sejam realizados nas sedes das unidades de
lotação dos servidores

Periodicidade: Conforme agendamento junto às Unidades de Trabalho.
Local: Unidades de Trabalho.
Stakeholders: IPREVI, unidades de trabalho.

Nome: Café com Previdência
Descrição: Integrar os servidores inativos por meio de reuniões bimestrais,
promovendo encontros de conhecidos, homenagem aos aniversariantes
daquele período, com seleção de temas a serem abordados (liderança,
comunicação, empreendedorismo, entre outros) junto a disponibilização de
um café.
Periodicidade: Bimestralmente
Local: IPREVI
Stakeholders: IPREVI, prospecção de possíveis patrocinadores.

Nome: Confraternização anual
Descrição: Realizar anualmente uma confraternização de final de ano junto
aos beneficiários com a realização de um lanche e de ações de integração.
Periodicidade: Anual
Local: IPREVI
Stakeholders: IPREVI, prospecção de possíveis patrocinadores.

Nome: Audiência Pública
Descrição:

Realizar

audiência

pública

anual

com

os

segurados,

representantes do ente federativo e a sociedade civil, para exposição e
debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da
Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.
Periodicidade: Anual
Local: CMI ou Online
Stakeholders: IPREVI e Entidades Públicas do Municício.

Nome: Saúde na Aposentadoria

Descrição: Aderir às campanhas anuais de saúde, promovendo ações de
conscientização por meio de parcerias com as Secretarias Municipais
relevantes.
Periodicidade: Mensal
Local: a definir
Stakeholders: IPREVI, Secretarias Municipais.

Nome: Talentos do IPREVI
Descrição: Pesquisar e selecionar junto aos beneficiários, trabalhos
artesanais por eles realizados para exposição no IPREVI.
Periodicidade: Trimestral
Local: IPREVI
Stakeholders: IPREVI e beneficiários.

