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Os técnicos especialistas em Previdência ministraram dois treinamentos e uma palestra voltados
a concessão de benefícios previdenciários, para mais de 800 educadores das escolas públicas da Capital
e Interior do Estado do Amazonas.

AUTO DE VISTORIA

CBMAM aprova sistema de segurança da Amazonprev contra incêndio  ________ Pág 02

Segurados aniversariantes de janeiro a  abril e não se recadastraram devem atualizar os dados cadastrais com ur-
gência na Amazonprev

RECADASTRAMENTO

DAMIÃO ALVES RIBEIRO - Procurador Aposentado do Estado - conta sobre sua vida laboral no Estado do Amazonas

APOSENTADO EM DESTAQUE
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Marcio Rys Meirelles de Miranda

Disseminar a Cultura
Previdenciária de forma a
sanar os inúmeros questiona-
mentos, não só a respeito da
Fundação Amazonprev, mas
também sobre assuntos previ-
denciários em geral, tem sido
pauta para a realização de vá-
rias ações de capacitação e for-
mação específica através de
treinamentos ofertados aos
servidores públicos (ativos,

inativos e pensionistas) do Estado do Amazonas, aos
Conselheiros, gestores e diversos profissionais que têm
relação direta e indireta com o Sistema Previdenciário
do Estado do Amazonas.

Dentro dessa temática, o destaque desta edição
vai para a participação da Amazonprev no 10º Encontro
de Gestores da Educação da SEDUC, realizado de 18 a
20 de abril, no qual realizamos dois treinamentos e mi-
nistramos uma palestra voltados à concessão de bene-
fícios previdenciários para mais de 800 gestores de
escolas públicas da Capital e Interior do Estado do Ama-
zonas, orientando-os quanto à Instrução dos processos
de aposentadoria e operacionalização do sistema SIS-
PREV WEB, no intuito de reduzir ainda mais o tempo de
espera do segurado para obter a concessão de seu be-

nefício. 

Além deste, a realização do treinamento sobre
os procedimentos de Compensação Previdenciária para
os servidores da ManausPrevidência ocorrida em 12 de
maio de 2017.

Na coluna “Aposentado Em Destaque”, o Procu-
rador Damião Alves (Aposentado da ALE/AM) fala
sobre seus 45 anos de experiência laboral no Estado do
Amazonas.

Também nesta edição ratificamos a convocação
aos segurados que fizeram aniversário de janeiro a
março e ainda não efetuaram o recadastramento para
regularizarem a situação junto à Amazonprev, de forma
a garantir o pagamento de seu benefício em dia. 

O Previdente também destaca a satisfação de
uma aposentada pelo recebimento e importância deste
informativo em sua vida como segurada da Amazon-
prev.

Estes e outros destaques podem ser conferidos
nas próximas páginas deste Boletim.

Boa leitura!

A Fundação Amazonprev convoca os aposentados e pensionistas que fizeram aniversários de janeiro a
abril de 2017 e ainda não se recadastraram, para atualizarem o cadastro até o dia 17 de maio/17, caso contrário
terão o benefício suspenso no mês de junho/17, cuja habilitação será feita no mês subsequente da atualização
dos dados junto à Amazonprev.

ONDE FAZER 

Para os residentes na Capital, o recadastramento pode ser feito na sede da Amazonprev (Avenida Visconde
de Porto Alegre, 486, Centro) no horário das 8h às 13h30. Os residentes 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 formulário de Recadastramento e enviar para
o endereço da Amazonprev através dos Correios junto com cópia do RG, CPF e comprovante de residência re-
conhecido em Cartório.

O recadastramento feito por Procuradores, além da documentação do segurado, deve ser apresentada
a procuração registrada em Cartório com prazo de validade de seis meses.

Ampliação do Sistema contra incêndio na Amazonprev 
é aprovado pelo CBAMAM

A Fundação recebeu no dia 07.04.2017, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – CBMAM emitido em
15.03.2017, documento indispensável para obtenção do Habite-se do Prédio do Centro Previdenciário.

O Auto de Vistoria foi entregue a Diretoria da Amazonprev pelo responsável da Ação do Habite-se do Centro
Previdenciário, servidor Marcelo Soares. A ação incluiu ampliação do sistema de Hidrantes, instalação de tubulação e
Portas cortO próximo pa fogo de forma a proteger os servidores e a documentação dos segurados existentes no arquivo
institucional.  

A próxima etapa será a obtenção do Habite-se cuja previsão é para julho/17.

Amazonprev chama pendentes de Recadastramento
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Visando consolidar a Cultura Previdenciária junto
aos gestores da educação da capital e do interior do Ama-
zonas, que têm relação direta com a instrução de processos
previdenciários, a Fundação Amazonprev, por meio da Ge-
rente de Previdência, Gizele Maia, do Coordenador de Pre-
vidência, Alan Cardec e dos servidores Adalberto Barroncas,
Nelci Tomé e Robervane Moraes e do Técnico da Agenda
Assessoria, Maurício Fernandes, participou da programação
do 10º Encontro de Gestores das escolas públicas estaduais
de ensino, realizado de 18 a 20 de abril, no Centro de Con-
venções Vasco Vasques. 

No primeiro dia, a equipe apresentou, para mais de
60 Gestores do Setor de Pessoal da Escolas Estaduais do In-
terior do Amazonas, os procedimentos para Análise e Ins-
trução do Processo de Aposentadoria e Operacionalização
do Sistema SISPREV WEB, de forma a capacitar e orientar
esses servidores para a execução correta do sistema de con-
cessão de benefícios. “A ideia é agilizar os procedimentos
para a concessão de aposentadoria de forma que o segu-
rado não fique esperando por um longo período o bene-
fício que lhe é de direito”, explicou Gizele. 

Nos segundo e terceiro dias de evento foram reali-
zados treinamentos práticos nas Escolas Estaduais Senador
Petrônio Portela (Análise e Instrução do Processo de Apo-
sentadoria), ministrado pelo Coordenador Alan Cardec e
pela servidora Nelci Tomé e na Escola Professor Djalma Ba-
tista (Operacionalização do SISPREV WEB), ministrado pelo
técnico Maurício Fernandes, pela servidora Robervane Mo-
raes e pelo técnico Adnamar de Souza (SEDUC).

Para a Chefe do setor pessoal da SEDUC do muni-
cípio de Autazes, o acesso ao SIPREV WEB tornará o trâmite
do processo de aposentadoria muito mais rápido porque
antes era tudo feito manualmente. “Antes não tínhamos
acesso ao SISPREV. Fazíamos a organização dos docu-
mentos do servidor e encaminhávamos para a SEDUC,
por malote, para análise. Caso fosse detectada alguma
inconsistência, o processo voltava, por malote, nova-
mente e depois de corrigido encaminhávamos para a
SEDUC novamente. Isso levava semanas. Agora com o Sis-
tema o processo vai online para a Seduc e após análise
encaminhamos o processo sem nenhuma inconsistência”,
disse Maria Edileuza Guedes da Silva, Chefe do Setor Pessoal
de Autazes. 

O Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas
da SEDUC, Rogério Aguiar, explicou que a parceria com a
Amazonprev já vem de longa data, e que foi retomada a
partir da identificação de grande demanda de processos de
aposentadoria naquela Secretaria e da necessidade de atua-
lização dos servidores quanto aos procedimentos para con-
cessão de benefícios. “Recentemente foi realizada na Sede
da Amazonprev um treinamento prático para os servido-
res do setor de RH da SEDUC/Capital e com isso consegui-
mos analisar e diminuir centenas de processos. Foi aí que
veio a ideia de estender esse treinamento a todos os ges-
tores para que assim possam disseminar as informações
aos demais educadores”, explicou.

DIREITOS E DEVERES
No dia 20.04, o Assessor Adalberto Barroncas apre-

sentou um panorama geral da gestão previdenciária , exer-
cida pela Amazonprev para aproximadamente 800
servidores, no Centro de Convenções Vasco Vasques. 

De acordo com a Gestora da Escola Estadual Dom
Gino Malvestio, de Parintins, Maria de Jesus Nascimento
Machado, a palestra da Amazonprev foi essencial para tirar
dúvidas sobre aposentadoria especial de professores. “As

regras para aposentadoria especial de professor é uma
das perguntas mais frequentes dos professores e essa
apresentação foi suficiente para tirar todas as dúvidas.
Vou levar essas informações para os educadores e demais
docentes da escola”, opina.  

Foi um evento muito importante para nós gesto-
res em todos os aspectos, seja educacional ou previden-
ciário. “Foi uma oportunidade de nos aproximar da
Amazonprev que é o órgão que trabalha para garantir o
nosso futuro como aposentados. Saber como estar sendo
administrada a Previdência. Com certeza irei transmitir
esse conhecimento que obtive na apresentação da Ama-
zonprev para os demais servidores da Escola”, relata João
das Graças Ribeiro – Gestor da Escola Estadual Nilo Pereira,
do município de Barreirinha. 

“Inseridos no Plano Anual de consolidação da Cul-
tura Previdenciária, constantes no PPA 2017-2020 da
Amazonprev, esses eventos têm o objetivo de instigar os
segurados do FPREV (Fundo Previdenciário) a conhecer
seus direitos e deveres, e exercer a fiscalização do Sistema
Previdenciário capitalizado, que garantirá o pagamento
de seus benefícios, no futuro”, declarou o Presidente da
Amazonprev, Marcio Rys Meirelles de Miranda. 

Para a Diretora de Administração e Finanças, da
Amazonprev, Maria Adelaide Ribeiro Cruz, a participação da
Fundação nesses eventos é fundamental não apenas para
sanar dúvidas dos servidores, sobretudo para mostrar aos
segurados que a Gestão Previdenciária do Estado se pauta
nos princípios da eficiência visando à perenidade a Institui-
ção e zelando pelo equilíbrio financeiro e atuarial do Sis-
tema, cujas bases se fundam na Solvência, Liquidez,
Segurança, Rentabilidade e Transparência na aplicação dos
Recursos Previdenciários, patrimônio do servidor público
estadual.

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação
e Qualidade do Ensino – SEDUC, o evento teve como tema
principal “Gestão estratégica e inovação para o sucesso es-
colar e reuniu centenas de gestores das escolas da capital e
do interior; coordenadores distritais e regionais de educa-
ção; coordenadores pedagógicos adjuntos da capital; além
de demais colaboradores da Secretaria.

Técnicos da Amazonprev realizam treinamentos
para gestores da Educação 

Ao final dos treinamentos os participantes receberam certificados

Treinamento SISPREV WEB
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ENTREVISTA COM O APOSENTADO DAMIÃO ALVES
RIBEIRO

Damião Alves Ribeiro, 83, Procurador Aposentado do
Estado (Assembleia Legislativa do Estado – ALE/AM).
Graduado em Direi to  pela  ant iga Fundação Univers i -
dade do Amazonas -  FUA (atual  Universidade Federal
do Amazonas – UFAM). Foi Deputado Estadual na Assem-
bleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALEAM (1972-
1986), atuou como Professor de 1ª a 4ª série e de 2º grau da
Escola Estadual Marquês de Santa Cruz (1972), foi Se-
cretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUS
(1985-1986) e Procurador da ALEAM (1987-1990), quando
encerrou sua vida laboral e se aposentou.

O PREVIDENTE: Como o Senhor analisa a Gestão da Fun-
dação Amazonprev?
DAMIÃO: A gestão melhorou muito. Lembrando da época
que era IPASEA, quando passávamos horas aguardando
atendimento, hoje, com a Fundação AMAZONPREV, temos
um local bem organizado, confortável, um atendimento
muito mais rápido e atendentes educados. 

OP: O que o Senhor acha que pode ser melhorado?
DAMIÃO: Apesar do atendimento ser rápido, sei que alguns
processos são mais demorados que outros. Portanto, acho
que deveria ter atendimentos separados, o que deixaria
ainda mais rápido, o que puderem fazer para diminuir o
tempo de espera dos idosos é válido, pois quando ficamos
idosos ficamos mais frágeis e
a nossa resistência diminui.  

OP: Que mensagem gostaria
de deixar aos segurados do
Estado?
DAMIÃO: Aos servidores que
estão se aposentando acon-
selho a praticarem atividades
que não os deixem ociosos,
como fazer cursos, danças, via-
gens, dentre outros. 

Expediente
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CARTAS e E-MAILS

SILVIO MARCELO V. DOS SANTOS – Ex-servidor

PERGUNTA: Gostaria de saber se tenho direito a receber de volta o que foi descontado pela Amazonprev enquanto
fui servidor da Secretaria de Educação – SEDUC
RESPOSTA: Não há devolução da contribuição previdenciária. O que o senhor pode fazer é levar esse tempo tra-
balhado no Estado para outro regime.

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:

Aposentado Em Destaque


