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Previmendes Construindo a sua História
Começamos mais um ano! E que se renove em nossos corações os votos de um
maravilhoso 2022. Que venha a cura pra esse virus e que o mundo entre nos trilhos
novamente.
Este ano será um ano incomum , pois o PREVIMENDES completará 10 anos de sua
existência. E essa gestão tem um enorme orgulho de fazer parte desse momento
histórico. Estamos na nossa 6ª gestão sob a direção de Camila Maria no atual
governo do Prefeito Jorge Henrique. Formamos uma equipe que conta com o setor
de RH, Contábil, Jurídico e Previdenciário dentre outros.
Aproveitando esta edição, viemos aqui para esclarecer de uma forma simples o que
é o PREVIMENDES. Somos um Fundo de Pensões e Aposentadoria dos servidores

Escrevendo.
Compartilhando.
Expressando.

do município, criado com seu regime próprio no dia 05 de março de 2012. (Lei
Municipal 1.531 ).
Por meio deste Fundo é possivel que os servidores que já estão no tempo de se
aposentar ou servidores falecidos deixando seus dependentes, dêem entrada em
seu benefício.
O Fundo durante esses anos tem buscado trazer todo suporte ao servidor.
Reforçando que as portas estão abertas para suprir qualquer dúvida.
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Dia do Aposentado
No dia 24 de Janeiro , comemoramos
o dia do Aposentado. Portanto é dia
de agradecer a quem com trabalho
contribuiu para um presente digno,
deixando o legado da ética, da
competência e de garra.

Papo de Aposentadoria
Por Lígia Rabello

Apesar das alterações com a Reforma Previdenciária, as mudanças não impactaram nas
aposentadorias por invalidez. Esse tipo de aposentadoria continua sem idade mínima
para solicitação do benefício.
A não alteração nesse tipo de aposentadoria ocorre porque um funcionário pode estar
nas condições de invalidez devido a um acidente ou uma fatalidade a qualquer
momento. Portanto, não faz sentido exigir uma idade mínima desse trabalhador.

Vem por aí...
Estamos trabalhando
há quase um ano
para que a 1ª década
deste Fundo não
fique somente nas
festividades.
Buscaremos trazer a
você Servidor, mais
informação e
benefícios.
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O Previmendes deseja ir
até você servidor, para
tirar suas dúvidas quanto
a sua aposentadoria. Neste
ano vamos iniciar o
Projeto PrevItinerante.
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Temos acompanhado o grande aumento do vírus Covid-19 pela variante Ômicron, junto com essa variante
também houve outro aumento da Gripe por meio da Influenza que sofreu mutações que elevou pra H3N2. Por
isso trouxemos essa tabela esclarecedora dos sintomas de cada um deles, o Covid-19 não terminou, vamos
manter as medidas de distanciamento, uso de máscara e o álcool em gel.
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Calendário de Pagamento Trimestral
Janeiro ------------ 02/01/2022
Fevereiro ---------- 08/03/2022
Março ------------- 01/04/2022

VOCÊ É MUITO ESPECIAL!

Feliz
aniversário!
Muitas felicidades e realizações!

Mês de Janeiro

Mês de Fevereiro

Cyra Helena D. de S. Caetano
(04/01)
Eneas Ribeiro Batista (29/01)
Simone Alves Geisselmann
(30/01)
Sueli de Souza Sirqueira
(16/01)

Evanildo Policarpo (16/02)
Jeanine Spindolla Mexias
(28/02)
Leila Maria Alves (04/02)
Leila dos S. Brito da Silva
(17/02)

Contracheque on-line
Você pode agora estar visualizando e imprimindo o
seu contracheque pelo site da Prefeitura Municipal.
www.mendes.rj.gov.br
Na Seção CONTRACHEQUE ONLINE você deve
fazer o login, ultilizando o número do seu CPF (sem
pontos e traço) prosseguindo de _1 (underline1).
Ex.: 00000000000_1
Sendo a senha, a data do seu aniversário.
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Mês de Março
Alaide juraci (23/03)
Amir Goulart (16/03)
Ana Beatriz de Jesus (30/03)
Mabel Ribas (19/03)
Luiz Carlos dos Santos (11/03)
Renato Albino (10/03)
Sônia Maria Neves (10/03)
Vânia Correia (07/03)
Eduardo Duarte (15/03)
Luiz Carlos Bento (29/03)
Marlene da Silva (14/03)

Você sabia que...

O nosso telefone fixo agora também é
WhatsApp? Buscando mais
acessibilidade para os nossos
Aposentados e Pensionistas.
(24)2465-2642
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