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NOTA À IMPRENSA 

 

O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rolim de Moura - ROLIM 

PREVI, autarquia municipal, responsável pelo Regime Próprio de Previdência Social, dos servidores 

efetivos do Município de Rolim de Moura, por sua Superintendente, Sra. Solange Ferreira Jordão, vem, 
em consideração à opinião pública e respeito aos servidores segurados, ativos e inativos, apresentar 

esclarecimentos relativos à operação Fundo Fake, deflagrada pela Polícia Federal, em 15 de julho de 

2020, onde se investiga indícios de fraudes em determinadas aplicações em fundos de investimentos. 

Consta do site da Polícia Federal1, que a Operação Fundo Fake, foi deflagrada com o 

objetivo de combater esquemas criminosos de gestão fraudulenta em institutos de previdência municipais, 
de diversos estados da Federação e, em relação ao Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rolim 

de Moura -  ROLIM PREVI, apurou-se ter sido contratada, por vários anos, uma empresa de consultoria 

para que assessorasse na escolha das aplicações financeiras de seus recursos, sendo verificado que, logo 

após os investimentos do Rolim Previ nos fundos, então, indicados, boa parte do valor era repassado para 

a consultoria e seus sócios e, destes, para integrantes da gestão do Rolim Previ. 

Esclarecimentos: 

1. Os investimentos objeto da investigação, ocorreram em 2013 e anos anteriores; 

2. A empresa de consultoria investigada, já não presta serviço para o Rolim Previ, desde de meados de 

2016; 

3. A atual Gestão do Rolim Previ, a qual iniciou-se em setembro de 2017, repudia as práticas 

investigadas, prezando por procedimentos de transparência, boas práticas de governança e regras 

prudenciais de conduta coerentes com as melhores práticas do mercado e com o cumprimento das 

instruções da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, do Tribunal de Contas do Estado, bem como, 

da Secretaria de Previdência; 

4. Ainda em 03 de setembro de 2018, a atual gestão do Rolim Previ encaminhou à Policia Federal, 
mediante documentos protocolados junto à DPF de Ji-Paraná, pedidos de investigação de possíveis 

irregularidades em aplicações passadas, relacionadas a dois fundos de investimento, o que 

possivelmente colaborou para que se desencadeasse a presente operação; 

Por fim, destacamos que o Rolim Previ, por sua atual diretoria, vem trabalhando com 

diligência e transparência, a fim de atingir resultados compatíveis com as boas práticas do mercado e com 

o crescimento saudável do patrimônio Financeiro dos segurados. 

Estamos oferecendo total apoio nas investigações e, havendo irregularidades, espera-

se sejam identificados e punidos responsáveis, na forma da lei. 

Destacamos que relatórios detalhados das aplicações do Rolim Previ, atualmente são 

disponibilizados na internet, mês a mês, podendo ser consultado por qualquer interessado, acessando 
nosso portal de transparência, no link a seguir: 

https://transparencia.rolimprevi.ro.gov.br/portaltransparencia/publicacoes/8. 

Solicitações e acesso à informações, também pode se dar de forma presencial, na sede 

do Rolim Previ, Av. São Luiz, 4677 - Centro Rolim de Moura/RO ou pelo telefone (69) 3442-3113, nos 

dias úteis, das 07:30 as 13:30, além de dispor de e-mail: rolimprevi@rolimprevi.ro.gov.br. 

O Rolim Previ também disponibiliza um Sistema Eletrônico do Serviço de Informação 

ao Cidadão (e-SIC), acessando o link http://esic.rolimprevi.ro.gov.br/, onde o interessado poderá 

direcionar solicitação de informações, a qual será respondida no prazo legal. 

Rolim de Moura/RO, em 15 de julho de 2020. 

 

 

SOLANGE FERREIRA JORDÃO 

Superintendente do Rolim Previ 

 
1 Do site da Polícia Federal: http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/07-noticias-dejulho-de-
2020/operacao-fundo-fake-investiga-gestoes-fraudulentas-em-fundos-de-previdenciasmunicipais, 
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