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   Aposentados e pensionistas que não se recadastraram em 2012 devem atualizar o cadas-
tro até a data mencionada, caso contrário o pagamento dos benefícios será suspenso a partir
da folha de maio.

AMAZONPREV prorroga prazo de
Recadastramento para maio 

     Nesta edição, reiteramos, mais
uma vez, o apelo aos aposenta-
dos e pensionistas do Estado que
ainda estão pendentes de
recadastramento desde 2012
(relação na página 7), para que
atualizem, com urgência, os
dados cadastrais junto à Amazon-
prev de forma a evitar a suspen-
são de seus benefícios. 
    A atualização do cadastro é
obrigatória e deve ser feita, anual-
mente, no mês de aniversário do
segurado conforme LC
nº30/01. Isso evita fraudes ao
sistema, além de facilitar o
envio de correspondências

(contracheques, declaração de
IRPF, Informativos, etc) às
residências dos segurados.
    Ao longo de 2013, a AMA-
ZONPREV convocou os segurados
pendentes de recadastramento
através da mídia (sendo 5 inserções
em impresso, 125 inserções em 5
emissoras de rádio, 2 em TV, 3 no
site amazonprev e 2 no twitter),
realizou visitas domiciliares para
os segurados maiores de 70 anos
de idade residentes na Capital,
intensificou a parceria com a
Secretaria de Estado e  Edu-
cação – SEDUC para a realiza-
ção do recadastramento dos
segurados residentes no interior

do Estado,  fez Campanha na
mídia (de 20.01.2014 a
05.05.2014), mesmo assim, 592
segurados residentes na Capital,
Interior e outros Estados não
atualizaram os dados cadas-
trais, (ver lista), o que repre-
senta um percentual de  2,6%
da massa total previdenciária
de 2012 (22.493 segurados).  
Os segurados constantes da

relação devem atualizar os dados
até o dia 09.05.2014, caso con-
trário terão o benefício suspenso a
partir do mês de maio até a regu-
larização do cadastro. 
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Silvestre de Castro Filho 

Um total de 592 segurados (até a data de
14.04.2014) ainda se encontram pendentes de
recadastramento, sendo 370 da Capital, 178 resi-
dentes no Interior e 48 em outros Estados. 

A Fundação alerta aos segurados indicados na
relação que se não atualizarem os dados até a data
mencionada, terão o benefício suspenso até a regu-
larização do cadastro, obedecendo os prazos do
calendário de fechamento da folha e pagamento
do Governo do Estado. 

ONDE FAZER? 

CAPITAL:
Na sede da Amazonprev (localizada na

Avenida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro),
no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30
ou no PAC Cidade Nova, das 9h às 17h. 

INTERIOR
Residentes no interior podem procurar as

Unidades Distritais da SEDUC de seus municípios.

OUTROS ESTADOS
Acessando o site da Amazonprev (www.amazon-
prev.am.gov.br) no item Serviços/Recadastra-
mento, imprimir e preencher o formulário de
recadastramento, reconhecer em Cartório e enviar
pelos Correios para o endereço da Amazonprev
(Avenida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro,
CEP. 69.010-125 – Manaus/AM). 

O recadastramento feito por procuradores
deve  apresentar, além da documentação do se-
gurado, a procuração registrada em Cartório, com
prazo de validade de seis meses. 

AGENDAMENTO
Aposentados e pensionistas de qualquer

idade que não tiverem condições de compare-
cer à Amazonprev por dificuldade de loco-
moção ou doença podem agendar a visita dos
agentes do Programa Permanente de Atualização
Cadastral – PROPAC através do telefone 3627- 3400
/ 3421. Neste caso o segurado precisa apresentar
identidade, CPF e comprovante de residência origi-
nais para comprovação dos dados.

Prazo para Recadastramento é prorrogado
A Fundação AMAZONPREV prorrogou para 09 de maio de 2014

o prazo para recadastramento dos aposentados e pensionistas que
se encontram pendentes de atualização cadastral desde 2012.

Confira nas
páginas
seguintes
lista dos 
pendentes. 
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INTERIOR
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SEGURADOS PENDENTES DE RECADASTRAMENTO - 2012
CAPITAL - MANAUS - AM
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Recadastre-se!


