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Fabio Pereira Garcia dos Santos

Segurado: Atenção para o Recadastramento

Nesta Edição de O
Previdente, reverenciamos, em
primeiro lugar, todos os segu-
rados idosos da Instituição
pelo Dia do Idoso (comemo-
rado no dia 1º de outubro). Dia
este, especial para refletir a res-
peito da posição desta parte
da população no País, assim
como seus direitos e dificulda-

des, tratando-os com respeito.

Como destaque a gestão dos investimentos
do Fundo Previdenciário - FPREV aumentou em mais
500% passando de meio milhão de reais, em 2002 para
R$ 2.9 bilhões até outubro/2016. Uma evolução que

tem sido possível devido à regulamentação dos Regi-
mes Próprios pelo Ministério da Previdência Social -
MPS e ao estabelecimento de regras e limites defini-
dos pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, por
meio de Resolução. 

Aproveitamos para chamar atenção dos apo-
sentados e pensionistas, que fizeram aniversário nos
meses de janeiro a outubro/2016 e ainda não efetua-
ram o recadastramento, para atualizarem seus dados
os junto à Amazonprev.

Essas e outras ações podem ser conferidas nas
páginas seguintes. 

BOA LEITURA

A Fundação Amazonprev convoca todos os aposentados e pensionistas, que aniversariaram de janeiro a
outubro/2016 e estao pendentes de recadastramento, e os que vão aniversariar em novembro e dezembro, para
comparecerem à sede (no caso de residentes na capital) de segunda a sexta, no horário das 8h às 13h, ou nas uni-
dades da SEDUC de seus municípios (para os residentes no interior) para atualizarem seus dados cadastrais.  Os
segurados residentes em outros Estados devem acessar o site www.amazonprev.am.gov.br, e clicar no link Servi-
ços/Recadastramento, imprimir e preencher o formulário, reconhecer em Cartório, cópia de RG, CPF e Compro-
vante de Residência e enviar para o endereço da Amazonprev (Avenida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro.
Manaus/AM. Cep: 69.010-125. 

Os aposentados e pensionistas pendentes de recadastramento em 2016 terão seus benefícios sus-
pensos em janeiro/2017 até a regularização do cadastro.

A melhor idade
Envelhecer é uma dádiva que deve ser enca-

rada não como uma Perda de habilidades, mas como
uma oportunidade para transmitir os conhecimentos
adquiridos ao longo da vida. 

Uma homenagem da Fundação AMAZON-
PREV a todos os aposentados e pensionistas - IDOSOS
- do Estado do Amazonas pelo DIA DO  IDOSO, come-
morado no dia 01 de outubro. 
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Fundação AMAZONPREV aumenta 
investimentos em 577.578% de 2002 a 2016

Nos últimos 14 anos, o Fundo Previdenciário do
Estado do Amazonas (Amazonprev) aumentou a ges-
tão de seus investimentos em 577.578%, passando
aproximadamente de meio milhão de reais, em 2002,
para R$ 2.977.755.497,67, até outubro de 2016. 

No PPA 2016-2019, elaborado em setembro de
2015, foi estimado encerrar o exercício de 2016 com o
montante de R$ 2.803.974.564,00 meta que foi ultra-
passada no mês de agosto/2016. O presidente da ins-
tituição, Fabio Pereira Garcia dos Santos, atribui essa
evolução à regulamentação dos Regimes Próprios pelo
Ministério da Previdência Social - MPS e ao estabeleci-
mento de regras e limites definidos pelo Conselho Mo-
netário Nacional - CMN, por meio de Resolução. 

“Atualmente, as aplicações financeiras da Ama-
zonprev correspondem ao maior valor de investimentos
e concentram-se no segmento de renda fixa, mais especi-

ficamente em Fundos de Investimento Referenciados e
Renda Fixa, lastreados em Títulos Públicos Federais, com-
plementarmente, com imóveis e títulos CVS que já estão
em fase de retorno, embasados na Resolução 3.922/2010
–BACEN”, explica Fabio. 

A AMAZONPREV, de 2005 até outubro de 2016,
apresenta uma rentabilidade de 324,96%, equivalente
a aproximadamente 14,00% a.a, contra uma Meta Atua-
rial de 294,75%, no mesmo período.

A Fundação constituiu seu Comitê de Investi-
mentos em 2005. A partir de 2011, as diretrizes do Co-
mitê foram adaptadas para atender à regulamentação
feita pelo MPS (Portaria nº 509/2011). 

Os recursos são aplicados somente em Institui-
ções Financeiras credenciadas, seguindo as orientações
da Legislação Vigente.

ENTREVISTA COM O CORONEL ORLEILSON GUI-
MARÃES. 

Francisco Orleilson Guimarães, 71, Coronel Re-
formado. Graduado em Direito e Educação Física na
Polícia Militar de São Paulo. Pós Graduado em Comu-
nicação. Foi o 1º Diretor do Departamento de Trânsito
do Amazonas (1991), atuou como Chefe da Casa Mili-
tar (1991-1996) e como Comandante da PM/AM
(1996). 

O PREVIDENTE: Como o senhor analisa a Gestão
Previdenciária do Estado do Amazonas?

CORONEL FRANCISCO ORLEILSON GUIMARÃES –
Previdência é uma necessidade. A aposentadoria é um
estágio da vida em que todos os servidores irão che-
gar e é nessa fase que mais precisamos de um apoio,
de segurança e conforto. E a Fundação Amazonprev
tem feito a diferença proporcionando uma atenção
especial com aqueles que já exerceram suas tarefas la-
borais. Tem proporcionado uma aposentadoria com
muita dignidade. 

OP – Na sua opinião, o que pode ser melhorado? 

CORONEL – A Fundação Amazonprev tem uma capa-
cidade excelente de gerenciamento e tenho visto os

benefícios que a Amazon-
prev tem feito para os ex-
servidores do Estado. Mas,
todo o benefício que
chega pode ser aperfei-
çoado. É necessário, por
exemplo, o retorno das
atividades de recreação,
de incentivo aos idosos
para uma maior qualidade
de vida, da ocupação do
tempo ocioso, etc. 

Sinto também que alguns atendentes precisam ser
mais sorridentes. A expressão séria causa, na maioria
das vezes, má impressão. Então, mais sorrisos no aten-
dimento!

OP – Que mensagem gostaria de deixar aos segura-
dos do Estado?

CORONEL – Caros segurados, todos nós somos privi-
legiados por chegarmos a essa fase da vida, na sua
maioria, com saúde e disposição. E você que ainda
não é aposentado também sinta-se privilegiado
quando chegar à aposentadoria porque está sendo
muito bem gerenciada pela Amazonprev. 

APOSENTADO EM DESTAQUE
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Os interessados em participar da coluna podem enviar e-
mail para amazonprev@amazonprev.am.gov.br ou jornal-
ismo@amazonprev. am.gov.br. Buscamos responder todas as
perguntas, sejam estas de interesse geral, sejam de interesse
dos segurados deste Fundo. O AMAZONPREV agradece a todos

os segurados que participaram desta coluna de "O PREVI-
DENTE". É de importância singular a participação de todos os
segurados expondo suas dúvidas, sem precisar sair de casa.
Confira abaixo, os participantes desta edição:
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CARTAS e E-MAILS
WILSON OLIVEIRA – Servidor Ativo. Manaus/AM

MENSAGEM: Solicito junto ao Setor competente para que possa me informar a quem devo me dirigir, quanto a
pedido de Isenção de Imposto de Renda, tendo em vista que sou portador de doença crônica. 

RESPOSTA: O senhor deve comparecer à Amazonprev, com o laudo médico da Junta Médica do Estado para so-
licitar a isenção.
_____________________________________________________________________________________________
MARIA DE LOURDES A.SANTOS – Manaus/AM

PERGUNTA: Como fazer para cadastrar minha filha (menor) como dependente da minha mãe (aposentada), con-
siderando que a minha mãe é a responsável financeira da menor. 

RESPOSTA: Comunicamos que menores sob guarda não estão mais no rol de dependência para fins de con-
cessão de benefício previdenciário desde 2007. Portanto, apenas os menores sob tutela do segurado poderão ser
inscritos nesta Fundação para fins de concessão futura de benefício previdenciário. 
______________________________________________________________________________________________
LÍGIA M. LOPES - MANAUS/AM - Aposentada.

PERGUNTA: Um funcionário aposentado do Estado tem direito a auxílio funeral?

RESPOSTA: Todos servidores estatutários têm direito ao auxílio funeral, que será pago diretamente ao requer-
ente no valor da última remuneração do servidor ativo ou inativo falecido. O auxílio é requerido na Secretaria
de  Administração e Gestão - SEAD apresentando a nota fiscal do estabelecimento que efetuou o funeral constando
o nome do solicitante, certidão de óbito, contracheque do ex-segurado e número da conta bancária do solici-
tante.
_____________________________________________________________________________________________
SÔNIA B. VASCONCELOS – Aposentada. Manaus/AM

MENSAGEM: Gostaria de saber qual o procedimento para eu receber o décimo terceiro, a partir de 2017, de uma
vez no final de ano?
RESPOSTA: Para realizar a mudança de recebimento do seu 13º no exercício de 2017, será necessário a senhora
comparecer à sede da Amazonprev, de segunda a sexta, no horário das 8h às 13h e solicitar a mudança
preenchendo o Termo de Opção, até o último dia útil de dezembro de 2016. 


