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Marcio Rys Meirelles de Miranda

Com muito orgulho,
anunciamos nesta Edição a
manutenção do Certificado
ISO 9001:2008, após Audito-
ria externa realizada nos dias
20 e 21 de fevereiro pela Fun-
dação Vanzolini, sob o es-
copo “Prestação de Serviços
de Concessão, Manutenção e
Revisão dos benefícios Previ-
denciários no Estado do

Amazonas”. 

A manutenção do Certificado significa que a
Amazonprev continua gerindo os seus processos pre-
videnciários com as melhores práticas e um padrão
de qualidade internacional, resultado do trabalho de
cada servidor que exerce suas atividades de forma ze-
losa para atender todos os requisitos processuais da
Instituição e prestar um serviço de qualidade aos se-
gurados da Previdência Estadual. 

Esta edição chama atenção dos aposentados
e pensionistas que aniversariam entre janeiro e março
para atualização anual do cadastro junto à Amazon-
prev, sob pena de suspensão do benefício. Registra-
mos, infelizmente, um número elevado de
aposentados e pensionistas que não se recadastraram
no ano de 2016, cuja medida de suspensão do bene-
fício será executada na Folha do mês de março. Confira a
lista no site da Instituição (www.amazonprev.am.gov.br). 

Destaque também para disseminação de in-
formações previdenciárias aos novos servidores no-
meados da Fundação HEMOAM, SUSAM e SEDUC e a
realização de Audiência Pública para apresentar a ava-
liação do Cálculo Atuarial 2017 em cumprimento ao
Plano Plurianual - PPA 2017-2020, de consolidar a Cul-
tura Previdenciária no Estado.

E na coluna aposentado em Destaque,
entrevista com o professora aposentada da SEDUC,
Sra. Maria Andrade. 

Um abraço a todos e BOA LEITURA!

Ao final do dia  21 de fevereiro, a Fundação Ama-
zonprev obteve, da Fundação Vanzolini, a recomendação
para a manutenção do certificado ISO 9001:2008 contem-
plando os processos de Previdência e áreas meio (benefí-
cios previdenciários, satisfação de clientes, fornecedores,
dentre outros), após auditoria externa da qualidade reali-
zada pelo auditor daquela Fundação, Sr. Ricardo de Maga-
lhães Rita, durante dois dias.

Os processos mostraram-se em conformidade
com o Sistema de Gestão da Qualidade e de acordo com
os padrões estabelecidos pela Norma ISO. Além do aten-
dimento às normas, a certificação demonstra o compro-
misso da Instituição na melhoria contínua dos processos,
feito por meio do acompanhamento, monitoramento, de-
finição e implantação de um plano de ação, visando ao
cumprimento das metas.

O relatório com o resultado da auditoria foi entre-
gue ao Diretor – Presidente da Amazonprev, Dr. Marcio Rys
Meirelles de Miranda, durante reunião de encerramento,
cuja leitura foi feita por ele aos presentes: “A equipe da Au-
ditoria recomenda à Comissão Técnica de Certificação
da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, a manutenção da
certificação do Sistema de Gestão da Qualidade do
Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas – AMA-
ZONPREV, conforme a norma ISO 9001:2008”. 

Marcio agradeceu a participação de todos os ser-
vidores envolvidos no processo, assim como ratificou o
compromisso com a missão institucional e com o Governo
do Estado. “Agradeço a participação de todos os servido-
res que disponibilizaram a documentação necessária e
prestaram os esclarecimentos ao Auditor, mostrando a
realidade da Instituição e o nosso compromisso com a
missão de garantir os benefícios aos aposentados e pen-
sionistas do Estado do Amazonas”, disse.

Para a Diretora de Administração e Finanças, Ade-
laide Cruz, manter a certificação ao longo desses 7 anos se
traduz em uma conquista imensurável para todos da Ama-
zonprev. “Conquistar a manutenção do Certificado com
selo ISO 9001:2008 em um cenário de crise, em que mui-
tas metas se tornaram super desafios, em razão das me-
didas de contenção de custos, tornou-se louvável, com o
melhor sabor da vitória, o que comprova o compromisso
diário dos servidores com suas atividades e da Institui-
ção para elevar ainda mais a qualidade dos serviços ofe-
recidos aos segurados. Parabéns a todos, em especial à
Representante da Diretoria para o Sistema de Gestão da
Qualidade - SGQ, Rilma Costa, por mais esta conquista!”.

Segundo a RD, Rilma Costa, o desafio deste ano
será fazer a transição da norma ISO 9001:2008 para a ISO
9001:2015, cuja inspeção ocorrerá a partir de 2018. “A nova
norma é uma versão mais moderna, alinhada às novas
tendências de qualidade e integrada com outras normas
de sistema de gestão, isso vai requerer um empenho
maior da Alta Direção e de todas as equipes envolvidas,
pois traz uma exigência maior quanto à gestão de opor-
tunidades e riscos ao Sistema, qualidade e melhoria con-
tínua dos serviços, dentre outros requisitos”, explica
Rilma. 

Auditoria de manutenção da ISO na AMAZONPREV é positiva
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MARIA ANDRADE, 88 –
APOSENTADA DA SEDUC. 

Professora aposentada,
Maria Andrade, nasceu na
Costa do Curari e começou a
lecionar em 1954 como pro-
fessora de 1ª a 4ª série (atual
ensino fundamental) na Es-
cola Fé em Deus, naquele

município, até 1968. Em 1969 foi para a Escola Ana Jardes,
onde trabalhou até 1972. Em 1973, atuou no Colégio Castelo
Branco, São Jorge, como Inspetora de alunos, Professora, no Setor
Pessoal, na Secretaria e na Biblioteca até 1989. 

Em 1980 ingressou no PROJETO LOGUS (projeto
preparatório, da época, para professores não titulados do interior
do Amazonas). Em 1985 foi aprovada, em 1º lugar, no concurso
público da SEDUC.  Exerceu o cargo de professora na Escola Estad-
ual Severiano Nunes, de 1989 a 1992 quando se aposentou por
motivos de saúde. 

O PREVIDENTE: Qual a sua opinião sobre a gestão prev-
idenciária do Estado do Amazonas?

MARIA ANDRADE: Acho tudo muito bem organizado.

Os atendentes são educados e respeitosos, sempre fui bem
atendida na Amazonprev. Nunca atrasaram o pagamento
dos benefícios. 

OP: O que pode ser melhorado?
MARIA ANDRADE: Infelizmente, sinto falta dos atendi-

mentos médicos e odontológicos da época do IPASEA. Mas
sei que foi devido a mudanças no sistema previdenciário,
através de Lei Federal, que vedou a utilização de recursos
da Previdência Social para fins de assistência médica. 

OP: Que mensagem deixaria para os futuros aposenta-
dos?

MARIA ANDRADE: Gostaria de deixar um conselho a
todos os servidores ativos que estão perto de se aposentar
que, enquanto puderem exercer sua atividade, trabalhem.
Deixem para se aposentar bem tarde, pois a transição de
ativo para inativo é muito difícil, o trabalho faz falta, você
se sente inútil e ocioso. Portanto, procurem não ficar ina-
tivos. Façam outras atividades que sejam prazerosas como:
realizar passeios e viagens com a família, se reunir constan-
temente com amigos, realizar serviços sociais, dentre outras.  

Os aposentados e pensionistas que fizeram aniver-
sário de janeiro a março/17 e que ainda não se recadastra-
ram, devem atualizar os dados cadastrais, com urgência,
junto à Amazonprev para fins de garantir a manutenção de
seu benefício.

Os que aniversariaram em 2016 (de janeiro a dezem-
bro) e não realizaram a atualização de seus dados, terá o be-
nefício suspenso no mês de março, cuja habilitação será feita
após a atualização dos dados junto à Amazonprev.

Os residentes na Capital, podem efetuar o recadas-
tramento na sede da Amazonprev (Avenida Visconde de
Porto Alegre, 486, Centro) no horário das 8h às 13h30. Resi-
dentes no Interior podem atualizar os dados nas Unidades
da SEDUC localizadas em seus municípios. 

E os que residem em outros Estados, devem acessar
o site www.amazonprev.am.gov.br, imprimir e preencher for-
mulário de Recadastramento e enviar para o endereço da
Amazonprev através dos Correios junto com cópia do RG,
CPF e comprovante de residência reconhecido em Cartório.

Segurado, recadastre-se no mês de seu aniversário

Aposentado em Destaque

Amazonprev vai realizar Audiência Pública
Com o objetivo de apresentar o Estudo Atuarial 2017

para os servidores do Estado detentores de cargos de provi-
mento efetivo e Conselheiros, a Fundação Amazonprev vai
realizar, em sua sede, nos dias 22 e 23 de março/17, Audiência
Pública. 

Durante o evento será demonstrada a situação da
massa previdenciária dos dois Fundos administrados: FPREV
(de responsabilidade da Amazonprev) e FFIN (de responsabi-
lidade do Estado) dentre outros aspectos contemplados no
Cálculo Atuarial no qual é possível  evidenciar o Sistema Pre-
videnciário do Estado (Executivo e ALE). 

“O  momento é propício para se entender como
está estruturado o Sistema Previdenciário dos Servidores
do Estado do Amazonas, as responsabilidades que recaem

sobre o ente patronal (Estado) e sobre a Unidade Gestora
(Amazonprev), assim como os aspectos relacionados a ali-
quotas para o Plano de Custeio, fator que vem sendo muito
discutido no cenário nacional, em razão da Reforma da Pre-
vidência que se avizinha, de cuja discussão os servidores
públicos estaduais do Amazonas devem participar ativa-
mente”. explica a Diretora de Administração e Finanças da
Amazonprev, Adelaide Cruz.

O evento cumpre o objetivo estratégico - “Consolidar
a Cultura Previdenciária” definido no Planejamento Plurianual
- PPA 2017-2020 da Instituição.

A apresentação será conduzida pelo Atuário da Em-
presa ACTUARIAL, Sr. Luiz Cláudio Kogut.
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A Fundação Amazonprev ministrou no dia 03 de fevereiro
palestra sobre Previdência, para 20 novos servidores da Fundação
de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – HEMOAM e de 02.01
a 25.01 para 1.313 convocados pela Secretaria de Estado e Saúde -
SUSAM. 

Os eventos tem por objetivo cientificar os novos servidores
do Estado, acerca dos direitos e deveres na qualidade de se-
gurados obrigatórios da previdência estadual, assim como
consolidar a cultura previdenciária junto aos servidores públi-
cos estaduais.

Ministradas pelos servidores Alan Teixeira e Geneci Bett as
palestras destacam os seguintes assuntos: a que Fundo e
Regime Previdenciário pertencem os convocados; Qual o per-
centual de suas contribuições; Quais os direitos que possuem;

O que é averbação de tempo e como fazer para averbar tempo
anteriores à Amazonprev;  O que caracteriza acúmulo de
cargo; dentre outros.

SEDUC
Para os

novos servidores da
Secretaria de Estado
e Educação as
palestras iniciaram
dia 10.02 e se esten-
derão até o final de
março/17 com a
participação, até o fechamento desta edição, de 451 novos servi-
dores.

Expediente
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CARTAS e E-MAILS

NOME: WILLIAM SCORALICK AMORIM. Servidor Ativo. Manaus/AM

PERGUNTA: Gostaria de saber quais os critérios para requerer aposentadoria e se há possibilidade de usar o período de
tempo trabalhado na iniciativa privada para compor tempo para aposentadoria na iniciativa pública (estadual).
RESPOSTA: Alguns critérios para a aposentadoria são obrigatórios. Levando em consideração a Regra Permanente da Emenda
Constitucional 41/2003, são:
*Tempo de Contribuição: 12775 (35 anos) - homem / 10950 (30 anos) - mulher
*Idade: 60 anos - homem / 55 anos - mulher
*Tempo no serviço público: 3650 dias (10 anos) / Tempo no cargo: 1825 dias (5 anos)
Há, também, a possibilidade da aposentadoria por idade (no seu caso 65 anos) e aposentadoria compulsória (ao atingir 75
anos). Entretanto, os requisitos de tempo no serviço público, acima descrito, devem ser alcançados para a aposentadoria por
idade.
O período trabalhado na iniciativa privada serve para compor a sua aposentadoria. Nesse caso, o senhor terá que solicitar
uma CTC (Certidão de Tempo de Contribuição) do INSS e averbá-lo no seu órgão de origem, no caso a UEA.

Fala Servidor
Os interessados em participar da coluna podem enviar e-mail para

amazonprev@amazonprev.am.gov.br ou jornalismo@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 PREVIDENTE". É de importância singular a participação de todos os segurados expondo suas
dúvidas, sem precisar sair de casa. Confira abaixo, os participantes desta edição:

Amazonprev leva informações Previdenciárias 
a novos servidores 


