
Cronograma de ações de educação previdenciária – 2020 

 

 
JANEIRO 

 

17/01 – divulgação no site do IPC de dicas de saúde para o verão, elaboradas 

pela médica previdenciária do Instituto, Patrícia Binda; 

23/01 – homenagem do Dia Nacional dos Aposentados no site, Facebook e 

linha de transmissão do WhatsApp; 

31/01 – divulgação do retorno do coral Nossa Voz e abertura das inscrições 

para novos interessados no site, Facebook e linha de transmissão do 

WhatsApp. 

 

 
FEVEREIRO 

 

05/02, 14h – retorno das aulas de canto do coral Nossa Voz no Centro Cultural 

Frei Civitella Del Tronto; 

06/02, 20h – Programação com os aposentados no Centro Cultural Sesc 

Glória, localizado no Centro de Vitória/ES, para curtirem o espetáculo ‘Balão 

Mágico Sinfônico’; 

11/02, 8h – apresentação da estrutura física e administrativa e do 

funcionamento dos serviços e programas do IPC à servidoras da Prefeitura da 

Serra; 

12/02 – abertura das inscrições para os cursos ‘Informática Básica e Internet’ e 

‘Noções Básicas de Smartphone’. 

 

 
MARÇO 

 

05/03 – fim das inscrições para os cursos ‘Informática Básica e Internet’ e 

‘Noções Básicas de Smartphone’. 

 

 
MAIO 

 

26/05 – Lançamento do serviço de recadastramento (prova de vida) online, a 

ser oferecido aos beneficiários durante o período de pandemia. 



JULHO 
 

24/07, 20h – Live do IPC com coral virtual e show de MPB ao vivo. 

 
 

AGOSTO 
 

27/08, 9h – audiência pública online, com prestação de contas do primeiro 

semestre de 2020 e informações quanto às medidas que o IPC tem tomado 

com relação ao coronavírus. 

 

 
OUTUBRO 

 

12/10 – abertura das inscrições para o ‘2º Seminário Previdenciário de 

Cariacica’; 

21/10, 9h – ‘2º Seminário Previdenciário de Cariacica’, a ser transmitido online 

por meio do aplicativo Zoom. 

 
 

NOVEMBRO 
 

23 a 25/11 - 19º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem e 2º 

Workshop de Previdência do Servidor Público, a serem realizados no Rio de 

Janeiro. No dia 23, o IPC receberá dois troféus em nível nacional: 3º melhor do 

Brasil em Inovação e 3º em Governança, ambos na categoria média porte 

(RPPSs que possuem de 2.001 a 5 mil segurados); 

30/11 – publicação da segunda matéria decorrente da parceria com a médica 

previdenciária do Instituto, Patrícia Binda. O tema será os mitos e verdades 

sobre o coronavírus. O material publicado em janeiro/2020 foi relativo à dicas 

de saúde para o verão. Além de beneficiar os segurados, o IPC também focará 

em seus servidores e, mais especificamente, no Programa de Qualidade de 

Vida e Promoção à Saúde (PQVPS). Em 2021, serão abordados assuntos 

relacionados em, praticamente, todos os meses do ano. 

 

 
DEZEMBRO 

 

14/12 - publicação da terceira matéria decorrente da parceria com a médica 

previdenciária do Instituto, Patrícia Binda. O tema será a campanha ‘Dezembro 

Vermelho’, que tem por objetivo conscientizar a população quanto às formas de 

transmissão e prevenção do vírus HIV, da Aids e de outras Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST); 



17/12 – publicação no site da ‘Política de Investimentos para 2021’. Ela será 

postada na aba ‘Política de Investimentos’ do menu ‘Transparência’; 

29/12 – publicação de matéria a respeito da continuação de conteúdos sobre 

saúde em 2021.  


