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Estes e outros assuntos também poderão ser conferidos neste informativo. BOA LEITURA!

EDITORIAL
Nesta edição compartilhamos com todos os segurados o recebimento do Troféu

Boas Práticas de Gestão Previdenciária concedido pela Associação Nacional de Entidades de

Previdência dos Estados e Municípios – ANEPREM, durante o 17 º Congresso Nacional de

Previdência da ANEPREM, em Curitiba/PR, ocorrido em 19.09.2017.

Assim como em todas as edições, fazemos, novamente, um apelo aos segurados

que fizeram aniversário entre os meses de janeiro a setembro de 2017 e ainda não efetuaram o

recadastramento para que regularizem, com urgência, a situação do seu cadastro junto à

Amazonprev, sob pena de suspensão do benefício, a partir de outubro/17.

Representada pelo Assessor da Diretoria, Bruno Damasceno Costa Novo, a Fundação Amazonprev,

recebeu no dia 19.09.2017, o Troféu da premiação de Boas Práticas de Gestão Previdenciária da Associação Nacional

de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – ANEPREM, durante o 17º Congresso Nacional de Previdência

da ANEPREM, em Curitiba/PR.

O evento contou com Talk Shows sobre investimentos e equilíbrio financeiro-atuarial, palestras de

orientações técnicas e jurisprudenciais, workshops previdenciário e financeiro, apresentação de case de sucesso,

debates sobre governança, transparência na gestão previdenciária, sustentabilidade e previdência complementar.

reunindo servidores públicos de Regimes Próprios (RPPS) de todo o país, palestrantes, jornalistas, secretários e

técnicos da Previdência Social, representantes de instituições bancárias, economistas, juízes, especialistas em Gestão

Pública, Direito Previdenciário e Previdência Complementar para debater“

Dentre os palestrantes destaque para a Jornalista comentarista da Rádio CBN e TV Globo - Mara

Luquet, o Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União - Fábio Henrique Ganja e Barros, o

Subsecretário dos Regimes Próprios da SPREV/MF - Narlon Gutierre Nogueira, o doutor em Direito Público – Fábio

Zambiti Ibraim, a coordenadora Geral de Estudos Técnicos, Estatísticas e Informações Gerenciais – Laura Schwerz, o

especialista em Direito Previdenciário – Bruno Sá Freitas Martins, o Consultor previdenciário – Otoni Guimarães, o

Gerente de Acompanhamento de Mercado doTesouro Nacional – Sérgio Gesteira Costa, dentre outros.

Os desafios do RPPS frente à Reforma da
Previdência”.

Fundação AMAZONPREV entre os 6 melhores RPPS do País
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EXPEDIENTE

A Fundação Amazonprev comunica aos aposentados e pensionistas, que fizeram aniversário de janeiro a

setembro/2017 e ainda não atualizaram os dados cadastrais que o prazo para efetuarem o recadastramento será até o

dia 29 de setembro/17. Caso contrário, terão seus benefícios suspensos conforme LC N°30/01, a partir da Folha de

pagamento do mês de outubro até a regularização do cadastro.

A atualização é necessária para garantir aos segurados o recebimento dos benefícios e evitar fraudes de modo a

incorrer em risco de alguém estar recebendo o benefício indevidamente.

Em Manaus, o recadastramento deve ser feito na sede da Amazonprev, de segunda a sexta, no horário de 08:00 as

13:00. Os segurados do Interior podem fazer a atualização na Unidade Distrital da SEDUC de seus municípios e os

residentes em outros Estados devem acessar o site www.amazonprev.am.gov.br, no item Serviços/Recadastramento,

imprimir e preencher o formulário, reconhecer assinatura em Cartório e enviar pelos Correios para o endereço da

Amazonprev (AvenidaVisconde de Porto Alegre, 486, Cento, CEP 69010-125).

Amazonprev alerta segurados para Recadastramento

Amazonprev alerta segurados para Recadastramento

Cumprindo determinação do Governador do Estado, em exercício, David

Almeida, a Fundação Amazonprev efetuou nos dias 14 e 15 de setembro o pagamento 30%

referente ao13° salário dos aposentados e pensionistas (Executivo) do Estado,

respectivamente. Já os aposentados do Legislativo o montante foi pago dia 25.09.2017.

De acordo com o calendário de pagamento estabelecido pela de

Administração e Gestão do Estado -SEAD , o restante do benefício (40%) será pago até 20 de

dezembro de 2017.

.

JOÃOVITOR SANTANA. Pensionista. Utinga/BA
PERGUNTA:

RESPOSTA:

Gostaria de alterar a conta do banco que recebo o benefício?

O senhor terá que enviar, para a Amazonprev, um requerimento solicitando a portabilidade de conta

corrente. Acesse o site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br), no link serviços, formulários e Requerimento

Padrão (revisão de benefício, transferência de conta corrente, inclusão de dependente, isenção de IR) preencher e

imprimir o documento, reconhecer em cartório e enviar para a Amazonprev, via Correios, juntamente com a cópia do

extrato da conta antiga e da nova conta corrente(também reconhecidos em cartório), para que possamos realizar a

portabilidade.


