
Pelo décimo terceiro ano, consecutivo, a Fundação Amazonprev realizou Campanha de ar-
recadação de alimentos e materiais de higiene doados para o Abrigo São Vicente de Paulo.
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Fim de ano é tempo
de fazer um balanço do que
foi feito e do que pode ser
aperfeiçoada. 
Mesmo com a persistência
da atual situação financeira
que atinge não só o Estado
do Amazonas, mas todo o
país, terminamos o exercício

com um sentimento de vitória, pois conseguimos
manter o foco na qualidade dos serviços prestados
aos segurados; superar a meta de capitalização do
dos recursos previdenciários; obter a renovação do
Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP; am-
pliar o reconhecimento da qualidade dos serviços da
instituição com o prêmio ANEPREM 2016 e com as vi-
sitas técnicas de outros RPPS.

Para a Fundação Amazonprev o ano de 2017
já começa com muito trabalho! Planejamos várias
ações de melhoria, através do PPA, além da política

investimento - PAI que podem ser conferidas no site
intitucional onde o leitor encontra as principais ações
a serem desenvolvidas durante o novo ano.

Além disso, O Previdente traz também como
destaque nesta edição, o calendário de pagamento
dos aposentados e pensionistas.

No que diz respeito às ações socioambiental,
destacamos, a exemplo dos anos anteriores a Campa-
nha de arrecadação de alimentos e materiais de hi-
giene, junto aos nossos servidores, segurados e
sociedade em geral, doados para o Abrigo de Idosos
São Vicente de Paulo. 

Encerramos este editorial, desejando a todos
os nossos segurados, servidores e parceiros um Feliz
Natal e uma passagem de ano plena de felicidade, na
esperança que possamos unir forças para, com entu-
siasmo, transformar os desafios em oportunidade de
crescimento e melhoria dos serviços prestados por
esta Fundação aos servidores do Estado do Amazo-
nas.   

Boa leitura e Boas festas!

A Fundação Amazonprev realizou no pe-
ríodo  de 17 de fevereiro/16 a  10 de janeiro/17,
Campanha de Recadastramento para chamar os
aposentados e pensionistas a comparecerem na
sede para atualizarem os seus cadastros com os
seguintes eventos:
• Convocação através deste informativo, site ins-
titucional, rádios e tvs, jornais locais, blogs de
notícias e cartazes na sede;
• De 04 a 30 de novembro/2016 foi realizada uma
força tarefa com os servidores de diversas áreas
da Instituição para telefonar para aproximada-
mente 7 mil segurados pendentes de recadastra-
mento, que possuem telefones atualizados. 

A lista com os nomes dos que ainda estão pen-
dentes encontra-se no site www.amazonprev.am.gov.br.

ONDE FAZER
Para os residentes na Capital a atualização

cadastral é feita na sede da Amazonprev, de segunda
a sexta, no horário das 8h às 13h. Os residentes no in-
terior 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 junto
à cópia de RG, CPF e Comprovante de Residência e en-
viar para o endereço da Amazonprev (Avenida Vis-
conde de Porto Alegre, 486, Centro. Manaus/AM. Cep:
69.010-125. 

QUANDO FAZER
A atualização cadastral deve ser feita anual-

mente no mês de aniversário do segurado e tem como
objetivo garantir a manutenção do pagamento dos
benefícios e de evitar fraudes ao sistema (Lei Comple-
mentar nº 30/2001).

BENEFÍCIO SUSPENSO
Quem deixar de

realizar o recadastra-
mento terá o paga-
mento do benefício
suspenso até a atualiza-
ção dos dados. 

Atenção segurados que não se recadastraram em 2016
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Seguindo a política de Ação SocioAmbiental
do Governo do Estado do Amazonas, a Fundação
Amazonprev realizou de 01.12.2016 a 19.12.2016
Campanha de Arrecadação de alimentos não pere-
cíveis, materiais de higiene e limpeza em geral e de
fraldas geriátricas para doação à Casa São Vicente
de Paulo.

Participaram da Campanha, servidores e se-
gurados da Instituição e fornecedores sendo arreca-
dados 810 itens que foram entregues no dia 23 de
dezembro à Diretora do Abrigo, Sra. Adlise de Al-
meida Araújo .

Esta já é a décima terceira Campanha de
Natal que a Amazonprev realiza em prol daqueles
que precisam e não dispõem de recursos. Já realiza-
mos campanha para o Abrigo Infantil Monte Salém,
Abrigo de Idosos Casa São Vicente de Paulo e para

ajudar as vítimas do terremoto do Haiti, Abrigo In-
fantil Coração de Pai, Abrigo Moacir Alves, Abrigo
Infantil Janel Doylle, Casa Vhida, dentre outros.

A Fundação Amazonprev, em nome da Casa
São Vicente de Paulo, agradece a todos os segura-
dos, fornecedores e servidores que contribuíram
com as doações.

Campanha Solidária arrecada 810itens para doações a idosos

Calendário de pagamento 

(*)Previsão para pagamento de acordo com a legislação vigente, sujeito a alteração por determinação Governamental
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CARTAS e E-MAILS

JOANA MARINHO - Pensionista, São Luis/MA

PERGUNTA: O que é necessário para fazer a mudança da conta bancária onde recebo o benefício? 
RESPOSTA: A senhora deverá entrar na página eletrõnica da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br), acessar o link
serviços, formulários e Requerimento Padrão (revisão de benefício, transferência de conta corrente, inclusão de dependente,
idenção de IR), imprimir o documento, preencher e reconheçer via cartório. Enviar para a Amazonprev, via correios, juntamente com outros
documentos, também reconhecidos em cartório, para que possamos solucionar o seu problema.

REGINA COELI MONTEIRO ALVES - Aposentada, Maceió/AL

PERGUNTA:  Onde posso adquirir o requerimento para realizar o Recadastramento? 
RESPOSTA: O formulário para recadastramento de segurados que residem em outros Estado encontra-se disponível na In-
ternet através do site www.amazonprev.am.gov.br, no item Serviços/Recadastramento. Preencha e autentique em cartório.
Depois é só encaminhá-lo a Amazonprev, na Avenida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro, CEP: 69.125-010 – Manaus/AM.

ANA REGINA M. POLARES - Pensionista, Manaus/AM

PERGUNTA: Quando será paga a segunda parcela do décimo? 
RESPOSTA: O Governo do Estado, atravé da Amazonprev,efetuou nos dias 14 e 15 de dezembro o pagamento dos 20%
restantes da 1ª parcela e os 50% da 2ª parcela do 13º salário para os aposentados do Executivo e ALE e pensionistas do Estado
do Amazonas. Os pagamentos foram realizados com os descontos amparados pela Lei (Imposto de Renda e contribuição
previdenciária). Quem desejar mudar a opção de recebimento do 13º deverá solicitar na sede da instituição por meio de for-
mulário próprio até 31.12 de cada ano, para passar areceber no ano seguinte pela forma optada. 

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 perguntas
de interesse dos segurados deste Fundo. 

ILMA MARQUES S. GAMA. Aposentada. Manaus/AM.

PERGUNTA: Me aposentei a pouco tempo e gostaria de saber se os aposentados são isentos de Imposto de Renda e como
devo solicitar.
RESPOSTA: A isenção do Imposto de Renda é para aquelas pessoas que se enquadram no rol das doenças, devidamente
comprovadas pela Junta Médica do Estado, elencadas na Lei 7.713/88. "Os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)".

Para solicitar o segurado deverá apresentar Laudo/Atestado médico com o CID da doença e exames. No site
www.amazonprev.am.gov.br, o segurado poderá acessar o link Serviços/Formulários/Revisão, preencher o requerimento -
reconhecer assinatura em Cartório e enviar junto com o Laudo Médico, via Correios, para o Amazonprev. No interior, a solic-
itação pode ser feita nas Unidades Distritais da SEDUC.


