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Fabio Pereira Garcia dos Santos

Cenário Econômico 2017-2018  é tema de palestra 

PROAP explica Previdência para idosos 

Recadastramento 2016 até o dia 10 de janeiro

Temos a satisfação de
compartilhar com todos
mais uma conquista da Fun-
dação Amazonprev, o reco-
nhecimento da qualidade
dos serviços prestados pela
Instituição, com o troféu do
de 3º lugar na 7ª Edição do
Prêmio de Boas Práticas de
Gestão Previdenciárias de

RPPS/2016, promovido pela ANEPREM (Asso-
ciação Nacional de Entidades de Previdência
dos Estados e Municípios).

Este prêmio reflete o esforço e a
dedicação constante da equipe e apoio do Go-
verno do Estado para manter a qualidade dos
serviços prestados mesmo com o orçamento
reduzido devido à atual situação econômica

que atinge não apenas o Estado do Amazonas,
mas todo o País. 

Também nesta edição, conclama-
mos os aposentados e pensionistas, que ainda
não atualizaram os dados cadastrais junto à
Amazonprev, a regularizarema sua situação
para que não tenha seu benefício suspenso
logo no início de 2017.

Na coluna Aposentado em destaque traz
a entrevista com Eleonora Maria de Freitas San-
tos, pedagoga e ex-diretora do departamento
de pessoal da SEAD, atualmente aposentada. 

Estas e outras notícias podem ser confe-
ridas nas próximas páginas deste informativo. 

BOA LEITURA

No dia 21 de novembro foi realizada, na sede da Amazonprev, palestra sobre Cenário Econômico 2017-
2018 pelo Economista – Chefe da ASSET do Banco Santander, Sr. Cleiton Calixto, objetivando elevar o nível de co-
nhecimento dos participantes quanto às perspectivas do mercado financeiro e sistema previdenciário frente ao
cenário nacional e mundial. Participaram do evento membros do Comitê de Investimentos, Gerentes e Diretoria
da Amazonprev, servidores do setor financeiro e contábil da Afeam e da ManausPrevidência.

O Programa de Preparação para Aposentadoria da Amazonprev - PROAP, promoveu no dia 29.11.2016,
palestra sobre Previdência para os idosos inativos que participam do Programa Idoso Feliz da Universidade Federal
do Amazonas - UFAM. O evento foi ministrado pela servidora da Amazonprev, Geneci Bett, e ocorreu na própria
Universidade. Na ocasião foram  abordados os seguintes assuntos: O que é Previdência, Regimes de Previdência
e Tipos de Benefícios (Aposentadorias e Pensões).

Aposentados e pensionistas, que  ainda não fizeram o recadastramento em 2016, deverão atualizar os
dados cadastrais até o dia 10 de janeiro/2017. Caso contrário, o benefício será suspenso, a partir de janeiro/2017
até a regularizar a situação, seguindo a data de fechamento da folha de pagamento.

Para os residentes na Capital a atualização cadastral é feita na sede da Amazonprev, de segunda à sexta,
no horário das 8h às 13h. Os residentes no interior devem procurar as unidades da SEDUC de seu município. Já
os segurados residentes em outros Estados devem acessar o site www.amazonprev.am.gov.br e clicar no link
Serviços/Recadastramento imprimir e preencher o formulário, reconhecer em cartório, juntar cópia de RG, CPF e
Comprovante de Residência e enviar para o endereço da Amazonprev (Avenida Visconde de Porto Alegre, 486,
Centro. Manaus/AM. Cep: 69.010-125. Evite a suspensção do benefício!
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Gestão Previdenciária do Estado entre as
3 melhores do País

A Fundação Amazonprev obteve o reconhecimento de seu elevado nível de qualidade nos serviços
prestados aos segurados do Estado do Amazonas, por ter sido considerada uma das 3 melhores Instituições
de Previdência do País, que desenvolve Boas Práticas de Gestão Previdenciária.

Promovido pela ANEPREM (Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Muni-
cípios), o prêmio “Boas Práticas de Gestão Previdenciária” é concedido em 3 categorias de RPPS: pequeno,
médio e grande porte, nas quais se enquadram mais de 2 mil RPPS existentes no Brasil. Nesta 7ª edição, con-
correram na categoria de grande porte 16 institutos de RPPS de todo o País (instituições com mais de 5 mil
segurados, caso da Amazonprev). Para a classificação na categoria de grande porte é necessário obter, no
mínimo, 45 pontos. A Amazonprev alcançou 56 pontos, conquistando o 3º lugar.  As avaliações foram reali-
zadas por Comissão composta pelos representantes da ANEPREM, por meio de ações baseadas nos princí-
pios de transparência, equidade, ética, responsabilidade corporativa e social.  Para concorrer, os RPPS
deveriam estar com o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP válido no ato da inscrição. A Ama-
zonprev está com o seu certificado válido até janeiro de 2017 e desde a sua implantação (2003) nunca deixou
de obter a renovação do CRP.

A cerimônia de entrega da premiação ocorreu no dia 08 de novembro/16 durante o 16º Congresso
Nacional de Previdência da ANEPREM, em Vitória/ES.

Segundo a Diretora de Administração e Finanças da Amazonprev, Adelaide Cruz, a busca por prestar
um serviço de excelência ao seu público é antiga. “Desde a sua implantação, a Amazonprev vem empreen-
dendo uma gestão voltada para desenvolver ações inovadoras no âmbito dos Regimes Próprios de Pre-
vidência Social, que visam à melhoria dos serviços previdenciários, através do comprometimento com
a performance do ativo e passivo previdenciário, com a modernização de sua infraestrutura tecnológica
e física, assim como com a capacitação de seus servidores, a fim de prestar um serviço dentro dos padrões
de qualidade ao segurado e obter o reconhecimento do Governo, como ente patronal, dos segurados,
dos órgãos fiscalizadores e da sociedade em geral, garantindo a sustentabilidade e perenidade do
Fundo”, explica.

A Diretora disse ainda que o objetivo da Instituição é continuar sendo referência nacional em Previ-
dência e elevar a posição da Amazonprev nesse ranking. “A conquista do terceiro lugar na ANEPREM, ao
tempo em que valoriza a Fundação e seus servidores, reforça a ideia de pertencimento que cada segurado
deve nutrir pelo órgão responsável pela segurança de seu futuro”. 

Para o Diretor – Presidente, Fabio Garcia, que assumiu a presidência da Fundação há pouco mais de
um ano, a conquista é resultado de muito trabalho e comprometimento dos servidores com suas atividades
e com o segurado. “É um orgulho para nós recebermos esse prêmio, pois há um esforço, uma dedicação
constante da equipe para cumprir o que a Lei determina e atender às expectativas dos segurados de
forma rápida e com qualidade. Ações como análise de aposentadoria em 35 dias úteis, concessão de pen-
são em até 06 dias úteis, dispor de uma estrutura tecnológica segura, transparência na gestão e manter
a qualidade dos serviços, considerando o plano de contingenciamento devido à atual situação financeira
que atinge não só o Estado do Amazonas, mas todo o país, não é fácil e requer um trabalho muito sério,
ético e responsável. Agradeço a toda equipe da Amazonprev em dar continuidade à gestão anterior e
fazer com que cresçamos ainda mais”, disse Fabio Garcia.    

Na visão dos membros da Diretoria, dos Conselheiros e dos servidores, o resultado das avaliações
de desempenho da Fundação transforma-se em mais um instrumento norteador para a gestão, eis que ser-
virá para otimizar processos, garantindo a manutenção da confiabilidade junto aos segurados, Governo,
partes relacionadas e sociedade, consolidando a perenidade do Sistema Previdenciário do Estado do Ama-
zonas.
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ENTREVISTA COM ELEONORA MARIA DE FREITAS SAN-
TOS – APOSENTADA

Eleonora de Freitas,  70 anos, nascida em Manaus-AM, Graduada
em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM.
Iniciou a carreira profissional em 1963, na Imprensa Oficial do
Amazonas, ocupando o cargo de Diretora Administrativa até
1970, quando ingressou na Secretaria de Administração e
Gestão – SEAD, no cargo Agente de Pessoal e Diretora de De-
partamento de Pessoal. Em 2003 foi convidada, pela Amazon-

prev, para fazer a transposição
dos serviços previdenciários de
aposentadorias da SEAD para esta
Instituição encerrando os trabal-
hos em 2006.

O PREVIDENTE - Como a senhora
avalia a Gestão Previdenciária da
Fundação Amazonprev?
ELEONORA FREITAS – Analisando

desde a época de sua implantação aos dias atuais, percebo uma
grande evolução na Gestão da Amazonprev. É uma Instituição que
cresce a cada ano, tem se adaptado muito bem às alterações
nas Leis, às mudanças com as regras dos benefícios e com o
suporte da tecnologia. Hoje dispõe de um atendimento de
maior conforto, oferecendo um serviço muito mais ágil e se-
guro. 

O PREVIDENTE – O que a senhora acha que pode ser melhorado? 
ELEONORA FREITAS – Apesar de tudo estar bom, sempre

podemos fazer algo que possa melhorar ainda mais. É preciso
umentendimento maior dos atendentes quanto aos direitos
dos segurados para que os aposentados e pensionistas sejam
atendidos mais rapidamente. 

O PREVIDENTE – Gostaria de deixar uma mensagem?
ELEONORA – Desejo que a Amazonprev continue atendendo

bem, com eficiência e segurança nas informações. 
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CARTAS e E-MAILS

ZENILDA MACHADO – MANAUS/AM - Aposentada

PERGUNTA: A aposentadoria por invalidez é um benefício definitivo?
RESPOSTA: Não. O aposentado por invalidez, enquanto não completa 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos de idade, se
mulher, é reavaliado pela perícia da Junta Médica do Estado, bienalmente. Em caso de recuperação da capacidade laborativa
neste período, a perícia pode concluir pelo retorno do servidor ao trabalho.

IRAILDES TEIXEIRA – Aposentada. Manaus/AM

PERGUNTA: É possível utilizar o tempo que contribuí ao INSS para me aposentar pela AMAZONPREV? Como devo proceder?
RESPOSTA: Sim. Se o servidor contribuiu ao INSS ou a outro Regime Próprio de Previdência, antes de ingressar no serviço
público estadual, poderá somar este tempo anterior de contribuição à AMAZONPREV para obter sua aposentadoria. Para isso
deverá apresentar a CTC (Certidão de Tempo de Contribuição), que é obtida junto ao respectivo Regime em que contribuía.

Fala Servidor
Para participar desta coluna, é necessário enviar e-mail para

amazonprev@amazonprev.am.gov.br ou jornalismo@amazonprev.
am.gov.br.  

Buscamos responder todas as pergun-
tas de interesse dos segurados deste Fundo. 

Aposentado em
Destaque


