
Cronograma de ações de educação previdenciária – 2019 

 

FEVEREIRO 

6/02, 14h – retorno das atividades do coral Nossa Voz; 

11 a 28/02 – período de inscrições para as atividades do Programa de Pós-

Aposentadoria; 

21/02, 9h – audiência pública com prestação de contas do segundo semestre 

de 2018, homenagem aos aposentados desse período e exposição de 

artesanato da aposentada e integrante do coral Nossa Voz, Altair Rodrigues do 

Amaral. 

 

MARÇO 

22/03, 9h – primeira palestra sobre os programas e serviços do IPC voltada 

aos aposentados que vêm assinar o termo de concessão de aposentadoria; 

27/03, 8h – apresentação do coral Nossa Voz na V Conferência Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa de Cariacica. 

 

ABRIL 

10/04, 9h – visita do Programa Educação Previdenciária ao CMEI Ana Lúcia 

Ferreira da Silva, com esclarecimentos a respeito de aposentadorias, pensões 

e perícia médica; 

17/04, 8h30 – Capacitação sobre a estruturação do Sistema Previdenciário, 

ministrada pelo atuário que presta serviços ao IPC, Richard Mendes Dutzmann, 

do Escritório Técnico de Assessoria Atuarial (ETAA); 

23/04, 9h - palestra sobre os programas e serviços do IPC voltada aos 

aposentados que vêm assinar o termo de concessão de aposentadoria. 

 

MAIO 

8 a 15/05 - período de inscrições para o 1º Seminário Previdenciário de 

Cariacica; 

10/05, 10h - bate-papo sobre Reforma da Previdência com os pais de alunos 

da Emef Pedro Venturim; 



13/05, 14h – início do curso Noções Básicas de Smartphone; 

14/05, 14h – conclusão do curso Noções Básicas de Smartphone; 

16/05, 9h - palestra sobre os programas e serviços do IPC voltada aos 

aposentados que vêm assinar o termo de concessão de aposentadoria; 

20/05, 8h - 1º Seminário Previdenciário de Cariacica, no Centro Cultural Frei 

Civitella Del Tronto. Orientações sobre concessões de aposentadorias e 

pensões, esclarecimentos sobre o cenário econômico e entrega da certificação 

Pró-Gestão nível 3 ao IPC; 

22/05 – abertura das inscrições para visita monitorada ao Parque Botânico da 

Vale, atividade do Projeto de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IPC voltada 

aos aposentados; 

29/05, 9h30 - visita do Programa Educação Previdenciária à Emef Luzbel 

Pretti. Informações sobre critérios para solicitação de pensão por morte e de 

benefícios previdenciários como: aposentadoria compulsória; por invalidez 

permanente; por tempo de contribuição e idade e aposentadoria especial do 

Magistério; 

30/05, 8h - visita monitorada ao Parque Botânico da Vale, atividade do Projeto 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IPC voltada aos aposentados. 

 

JUNHO 

06/06, 9h30 - visita do Programa Educação Previdenciária ao CMEI José Luis 

Araújo. Informações sobre processo de averbação de tempo de serviço, 

declaração de comparecimento, aposentadoria especial do Magistério, pensão 

por morte e tudo o que envolve a licença acompanhamento (a importância da 

inserção do Código Internacional de Doenças no atestado, o acompanhamento 

da assistente social e o trabalho da junta médica); 

07/06 - abertura das inscrições para visita monitorada à Arcelor Mittal, atividade 

do Projeto de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IPC voltada aos 

aposentados; 

17/06, 9h - palestra sobre os programas e serviços do IPC voltada aos 

aposentados que vêm assinar o termo de concessão de aposentadoria; 

27/06, 9h - visita do Programa Educação Previdenciária ao CMEI Luiz Santiago 

Filho. Informações sobre critérios para concessão de benefícios oferecidos pelo 

IPC, tais como: pensão vitalícia; aposentadoria compulsória, integral, 

proporcional e aposentadoria especial do Magistério. Regras de transição, 



abono permanência, averbação de tempo de serviço e diferenças básicas entre 

Regime Próprio e Geral de Previdência Social. 

 

JULHO 

11/07, 8h - visita monitorada à Arcelor Mittal, atividade do Projeto de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade do IPC voltada aos aposentados; 

16/07, 9h - palestra sobre os programas e serviços do IPC voltada aos 

aposentados que vêm assinar o termo de concessão de aposentadoria; 

22/07, 9h30 e 15h - visita do Programa Educação Previdenciária ao CMEI 

Pedro Vieira da Silva. Informações sobre Regime Próprio e Geral de 

Previdência Social, averbação de tempo de serviço e benefícios oferecidos 

pelo IPC, tais como aposentadoria especial do Magistério e pensão por morte. 

 

AGOSTO 

07/08, 9h - audiência pública com prestação de contas do primeiro semestre de 

2019, homenagem aos aposentados desse período e posse dos novos 

conselheiros do IPC; 

29 e 30/08, 9h - palestra sobre os programas e serviços do IPC voltada aos 

aposentados que vêm assinar o termo de concessão de aposentadoria. 

 

SETEMBRO 

17/09, 9h - palestra sobre os programas e serviços do IPC voltada aos 

aposentados que vêm assinar o termo de concessão de aposentadoria; 

20/09, 9h – início da 3ª Mostra de Arte e Cultura, parceria entre IPC e 

Secretaria Municipal de Cultura (Semcult). Exposição do trabalho ‘Diversas 

Mulheres’, da fotógrafa Amanda Bolonha, e bate-papo com os servidores do 

Instituto sobre empoderamento feminino, aceitação do corpo e autoestima. 

Mostra de telas à base de tinta acrílica sobre o Espírito Santo e sua cultura, do 

artista plástico Cesar Lima; 

26/09, 9h30 - visita do Programa Educação Previdenciária à Emef Ayrton 

Senna. Informações sobre diferenças entre os Regimes Geral e Próprio de 

Previdência Social, processo de averbação por tempo de serviço e requisitos 

para solicitação de benefícios previdenciários, tais como a pensão por morte e 

a aposentadoria especial do Magistério; 



27/09 a 4/10 - período de inscrições para a capacitação ‘A importância dos 

conselheiros na gestão previdenciária’, ministrada pelo diretor administrativo-

financeiro do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Vitória (Ipamv), Herickson Rubim Rangel, e voltada aos 

conselheiros de institutos da Grande Vitória. 

 

OUTUBRO 

03 a 11/10 - período de inscrições para o XVII Encontro dos Aposentados, 

Pensionistas, Servidores e Sociedade da Grande Vitória, atividade do 

Programa de Pós-Aposentadoria; 

10/10, 13h30 - capacitação ‘A importância dos conselheiros na gestão 

previdenciária’, ministrada pelo diretor administrativo-financeiro do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (Ipamv), 

Herickson Rubim Rangel, e voltada aos conselheiros de institutos da Grande 

Vitória; 

16/10, 14h – sorteio de vagas para o XVII Encontro dos Aposentados, 

Pensionistas, Servidores e Sociedade da Grande Vitória, atividade do 

Programa de Pós-Aposentadoria; 

18/10 – fim da 3ª Mostra de Arte e Cultura, parceria entre IPC e Secretaria 

Municipal de Cultura (Semcult); 

30/10, 8h - XVII Encontro dos Aposentados, Pensionistas, Servidores e 

Sociedade da Grande Vitória, atividade do Programa de Pós-Aposentadoria, no 

Sítio Dafamília, em Viana/ES. 

 

NOVEMBRO 

05 a 14/11 - período de inscrições para visita monitorada ao Parque Botânico 

da Vale, atividade do Projeto de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IPC 

voltada aos aposentados. 

 

DEZEMBRO 

12/12, 8h - visita monitorada ao Parque Botânico da Vale, atividade do Projeto 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IPC voltada aos aposentados. 


