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AMAZONPREV orienta segurados suspensos de
pagamento da folha de junho para Reativação do Benefício

Mais de 200 novos servidores já foram contemplados com palestras sobre o
Sistema de Previdência Estadual.

CULTURA PREVIDENCIÁRIA

PÁG 03

Amazonprev recebe Vereadores de Benjamim
Constant.

VISITA

Veja como acessar o Portal do Segurado.

CONTRACHEQUE

Parceria da Amazonprev com a SEMSA imuniza mais de 120 segurados
contra Influenza.

VACINAÇÃO

PÁG. 04

PÁG. 02

PÁG. 03

PÁG.02
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E s t a e d i ç ã o d o
informativo O PREVIDENTE
traz várias informações
sobre as ações realizadas no
órgão durante o mês de
junho.

A matéria de capa
faz um apelo aos segurados
q  u  e f  a  ç  a  m o
recadastramento no mês de

seu aniversário, a fim de evitar a suspensão do
benefício.

O informativo ainda traz uma orientação
para acessar o contracheque por meio do Portal do
Segurado disponibilizado no site institucional da

Amazonprev, visto que alguns de nossos segurados têm
manifestado dúvidas sobre o assunto.

Também registramos as palestras do Programa de
Preparação Para Aposentadoria - PROAP que já
contemplou este mês mais de 200 novos servidores da
SUSAM com informações sobre Previdência Social.

No âmbito SócioAmbiental destacamos dois
eventos: a realização da Campanha de Vacinação contra a
gripe em parceria com a SEMSA contribuindo para
imunizar mais de 100 pessoas contra o vírus e a Semana do
Meio Ambiente com a distribuição de mudas de plantas e
folders educativos para Preservação Ambiental.

Estas e outras notícias podem ser conferidas
nas próximas páginas.

BOA LEITURA

02

Marcio Rys Meirelles de Miranda

Diretor - Presidente

Os aposentados e pensionistas que tiveram o benefício suspenso no mês de junho/2018, por falta de
recadastramento (de fevereiro a maio), caso atualizem os dados até 06/07/2018, terão o pagamento do benefício
restabelecido no dia 16/07/2018. Para os que atualizarem os dados cadastrais após 16/07/2018, o benefício será
pago na folha do mês subsequente.

lertamos aos aposentados e pensionistas, que fizeram aniversário em junho
para atualizarem os dados cadastrais, de modo a garantir o pagamento do benefício,
conforme disposto no art.87-A da Lei Complementar N°30/2001, alterada pela LC nº
181/2017.

, o recadastramento deve ser feito na sede da
Amazonprev (Avenida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro) de segunda à sexta-feira,
no horário das 8h às 13h30. , podem atualizar os dados nas
Unidades da SEDUC localizadas em seus municípios. , devem acessar o site
www.amazonprev.am.gov.br, imprimir e preencher formulário de Recadastramento, com assinatura reconhecida
em Cartório, enviando para o endereço da Amazonprev através dos Correios.

Durante o recadastramento é necessário que o segurado apresente Identidade, CPF e comprovante de
residência atualizado.

Os segurados com benefício suspenso deverão procurar as instituições onde possuem consignações a fim
de efetuarem o pagamento do mês por boleto bancário. No caso do imposto de renda o cálculo será efetuado sobre
o pagamento do benefício.

Os segurados podem conferir sua situação cadastral na sede da Amazonprev, pelo telefone
3627 3421 ou no site (link de notícias).

Informamos que, de acordo com o art. 87-A da LC 30/2001, alterada pela LC nº 181/2017, art. 87-A §3º, o
recadastramento não poderá ser feito por Procuradores.

RECADASTRAMENTO
A

Residentes na Capital

Residentes no Interior
Residentes em outros Estados

www.amazonprev.am.gov.br

Reativação do benefício aos segurados suspensos da Folha de
Pagamento

Amazonprev recebe visita de Vereadores
A Fundação recebeu, no dia 04.06, visita técnica dos Srs. Etã Pereira Castelo Branco e Marcos Alex Lasmar

Bentes, vereadores de Benjamim Constant.
Recepcionados pelas Gerentes Mary Mattute e Gizele Maia os visitantes buscaram informações quanto às

regras e procedimentos para aplicação de reajuste aos benefícios previdenciários de pensão e aposentadoria para
subsidiar trabalho técnico em execução na Câmara deVereadores daquele Município.

Visando ampliar a disseminação da Cultura Previdenciária, a Amazonprev está sempre disposta a esses
encontros para contribuir na melhoria da gestão previdenciária no âmbito estadual e municipal.
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Acesse o ContraCheque no Portal do Segurado!

Para
acessando o Portal do Segurado, no site da

Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br).

proporcionar maior comodidade aos aposentados e pensionistas do Executivo e Legislativo
imprima contracheques, Cédula C e extrato de Contribuições,

Confira abaixo como acessar:

1º PASSO:

2º PASSO:

3º PASSO

4º PASSO

5º PASSO

6º PASSO

7º PASSO:

8º PASSO:

Contracheque.

Abra seu navegador (FIREFOX ou CHROME);

Pesquise por AMAZONPREV no seu navegador e selecione o link da AMAZONPREV;

: Clique no lado direito na imagem do Portal do Segurado;

: Após clicar onde informado no passo 3 você irá visualizar uma tela para realização do seu

cadastro, digite seu CPF, sua data de nascimento e crie uma senha e confirme digitando-a novamente;

: Após confirmar a senha, digite um  e‐mail que você tenha acesso e clique em concluir;

: após o procedimento anterior você irá receber um aviso na tela de seu computadorpara

que confirme o cadastro no e-mail cadastrado;

Abra o e‐mail que você cadastrou e confirme o cadastro;

Acesse o Portal do Segurado e digite novamente seu CPF e senha cadastrada no campo:

e assim você irá visualizar a opção

já sou

cadastrado

Educação Previdência

AMAZONPREV participa de debate sobre Reforma
da Previdência

Cumprindo o objetivo de disseminar a Cultura Previdenciária,
conforme estabelecido no PPA 2018-2021, no mês de junho a Amazonprev
(servidora Geneci Bett), proferiu palestras sobre Benefícios Previdenciários
para os concursados da Secretaria de Estado e Saúde SUSAM, convocados
no DOE de 16/05/2018.

As palestras foram realizadas no Auditório daquela Secretaria
contemplando 200 participantes.

Visando disseminar a Cultura Previdenciária, a Fundação
AMAZONPREV, através da servidora Gizele Maia (Gerente GPREV),
participou ontem (20), a convite, de Palestra que discutiu a Reforma da
Previdência e o Impacto nos servidores públicos.

Promovido pelo Departamento de Direito Público da
Universidade Federal do Amazonas – UFAM, sob a coordenação da
Professora de Direito Previdenciário, Sra. Leda Mara Nascimento de
Albuquerque, o evento foi direcionado para estudantes de Direito
daquela Universidade e sociedade em geral.

Na ocasião, Gizele explanou sobre a Gestão Previdenciária da Amazonprev e as mudanças previstas, até
o momento, na Reforma da Previdência. Também fizeram parte da mesa de debates o Deputado Estadual, Luiz
Castro, o Professor da UFAM e Presidente da Associação dos Docentes da UFAM – ADUA, MarceloValim.



Cumprindo a política SócioAmbiental definida no Planejamento
Estratégico, a Amazonprev disponibilizou vacinas contra a gripe (influenza e
H1N1) no dia 06 de junho, para os aposentados, pensionistas, servidores da
Fundação e moradores das redondezas com idade a partir dos 60 anos, gestantes,
puérperas, crianças de seis meses a cinco anos de idade e portadores de doenças
respiratórias.

As vacinas foram aplicadas por agentes do Centro de SaúdeVicente Palotti,
na sede da Amazonprev.

Este já é o 13º ano que a Amazonprev oferece o serviço em parceria com o Núcleo deVigilância em Saúde da
Secretaria Municipal –SEMSA e faz parte da ação social com intuito de proporcionar maior comodidade às pessoas
que comparecem à sede da Amazonprev em busca de atendimento.

MEIO AMBIENTE
Em alusão à Semana do Meio Ambiente (comemorado em 05/06, visando

despertar a consciência da preservação ambiental em seus servidores, aposentados,
pensionistas e comunidade em geral a Amazonprev, em parceria com a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, distribuiu mudas de plantas
frutíferas e ornamentais, além de divulgar orientações sobre a preservação do Meio
Ambiente.
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O s i n t e r e s s a d o s e m p a r t i c i p a r d a c o l u n a p o d e m e n v i a r e - m a i l p a r a o Fa l e C o n o s c o
(amazonprev@amazonprev.am.gov.br). Buscamos responder todas as perguntas de interesse dos segurados desta Fundação.
Confira abaixo, os participantes desta edição:

Mais de 120 segurados imunizados contra Influenza

LOURDES M. SILVA OLIVEIRA - Manaus/AM
PERGUNTA:
RESPOSTA:

Como requerer o Abono de Permanência?
O Abono de Permanência deve ser requerido junto ao órgão de origem do servidor, apresentando a

documentação exigida por este. Só será concedido se o servidor possuir a idade e o tempo exigido para se aposentar.

NOTA
Visando cumprir o objetivo estabelecido no PPA 2018-2021 de estreitar ainda mais a

comunicação com o segurado, a Fundação Amazonprev criou um perfil oficial no facebook, na
qual os segurados e sociedade em geral poderão acompanhar as notícias e ações realizadas pela
Instituição, além de registrar opiniões e sugestões. O perfil oficial pode ser identificado através
do om o brasão do Estado do Amazonas (imagem ao lado).Avatar“ ” c


