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Redução em 90% de 
perda do prazo de 
recadastramento

e, desta forma, o número de bene�ciários que deixaram de realizar o recadastramento anual e obrigatório, 
que permite a manutenção dos salários regulares, vem desacelerando. Em meados de janeiro, por exemplo, 
eram 3,4 mil que não atualizaram seus cadastros junto à Fundação. 
Esse montante correspondia ao período de setembro a dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Já em fevereiro, 
após o fechamento a folha de pagamento, foi observado uma redução de 9,97% com apenas 339 segurados 
não recadastrados: queda de 91%. Neste mês, dos 2.259 segurados aniversariantes, apenas 547 deles ainda 
não procederam o recadastramento e estão passivos de suspensão do benefício no mês de março. 
“Com a intensi�cação de campanhas nas mídias sociais, jornais e rádios, no �nal de janeiro, o número de     
aposentados e pensionistas sem recadastramento caiu para 2, 3 mil. Mas, esses dados me incomodavam e 
graças a uma comunicação mais incisiva conseguimos reduzir de 3,4 mil para 339 bene�ciários sem              
recadastramento. Nossa meta é reduzir ao máximo esses números todos os meses”, detalhou o presidente da              
Amazonprev, André Luiz Zogahib. 
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Saiu na Mídia

Calendário de Pagamentos

Assembleia Legislativa 
Aposentados

MÊS PAGAMENTO

MARÇO

ABRIL

25/03/2019

24/04/2019

Poder Executivo
Aposentados

MÊS PAGAMENTO

MARÇO

ABRIL

28/03/2019

29/04/2019

Poderes
Executivo e Legislativo

Pensionistas
MÊS PAGAMENTO

MARÇO

ABRIL

29/03/2019

30/04/2019

Com a proposta do Governo Federal sobre a         
Reforma da Previdência muitas dúvidas começaram a 
surgir. Não seria �dedigno dizer algo agora, pois 
ainda podem ocorrer muitas mudanças na Câmara 
dos  Deputados e no Senado Federal, mas já estamos 
nos antecipando e trabalhando, porque não vamos 
esperar as mudanças. Ficaremos acompanhando 
para saber e mostrar alguns pontos que possam 
impactar no SPE. Ainda vamos �car na dependência 
do que vai ser de�nido no Congresso Nacional.
Por exemplo, na proposta do governo federal, há         

uma uni�cação da alíquota, onde tanto os RPPS 
quanto os aposentados do regime geral adotarão o 
mesmo critério para aplicação de percentual, que é a 
progressiva.
É interessante que quem ganhe menos pague menos 
e quem ganhe mais, pague mais. Entretanto, no 
nosso caso, temos uma alíquota única de 11%.

No projeto da reforma, a alíquota �ca uni�cada em 
14%, o que já é uma diferença muito grande com 
relação ao que já está em vigor.
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Reforma da Previdência
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A norma ISO 9001:2015 foi publicada em            
setembro de 2015, com objetivo de substituir a 
versão 2008, que foi concedida à Amazonprev 
em 2010. Em 2018, a Fundação migrou para a 
versão 2015. A manutenção e aprimoramento das 
boas práticas de gestão garantiram, agora em 
2019, a recomendação para ser Recertificada.

Amazonprev é Recerti�cada 
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ISO 9001

       A Fundação Amazonprev conquistou, em 
fevereiro, a recerti�cação de manutenção da ISO 
9001, versão 2015. Foram quatro dias de auditoria 
realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, da 
Universidade de São Paulo, sob a supervisão do         
auditor Ricardo Rita. A Recerti�cação foi              
recomendada sem qualquer registro de não              
conformidade e/ou pontos fracos. Além desse fato, a 
Amazonprev é a primeira instituição pública, em todo 
o Estado do Amazonas, a con�rmar a manutenção de 
certi�cação da norma. A avaliação teve como 
conceito a análise e mapeamento de riscos nas       
atividades da organização.
            Durante a reunião de fechamento da auditoria, 
Ricardo Rita agradeceu a postura de facilitação dos 
servidores, o que segundo ele não é algo tão comum 
em processos de auditoria. Rita aproveitou ainda para 

indicar os pontos fortes identi�cados durante a      
avaliação das áreas de gestão.
 “Na Amazonprev os servidores possuem um alto 
nível de conhecimento do sistema de negócio e isso é 
excelente porque é uma exigência da norma. Mesmo 
com a mudança recente de liderança na instituição, 
esse alto nível se manteve”, avaliou ao admitir que o 
planejamento estratégico, o mapeamento dos 
processos e a política de comunicação também 
foram itens imprescindíveis para recomendar a                        
Recerti�cação da ISO.
                 Para o presidente da Amazonprev, André Luiz 
Zogahib, o resultado é re�exo do comprometimento 
que a equipe de servidores tem com a missão             
institucional e fruto de um trabalho desenvolvido ao 
longo de anos por meio de auditorias internas que 
ajudam a manter um contínuo processo de             
identi�cação e tratamento dos riscos e                       
oportunidades de melhoria. 
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Reunião marcou o �nal da auditoria 
de Recerti�cação da ISO 9001

Diretoria da Amazonprev 
e o auditor Ricardo Rita
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Destaques

Fala Servidor

Treinamento

Tive a aplicação do teto constitucional no Prêmio Produtividade, mas existe um mandado judicial proibindo a     
prática. Como fica a minha situação?
As providências serão adotadas na próxima folha de pagamento (março/2019).

Com o apoio da Secretaria de Administração e 
Gestão (Sead), por meio da Escola Governar, a 
Fundação Amazonprev reuniu, em 26/2, mais de 80 
servidores de recursos humanos de Secretarias, 
Fundações e outros órgãos governamentais para um 
treinamento com o objetivo de agilizar a instrução 
processual dos pedidos de aposentadoria, bem 
como a concessão do benefício. Além disso, foram 
repassadas orientações quanto à preparação dos 
documentos necessários para o pedido do benefício 
dos futuros aposentados e agendamento eletrônico.
Na abertura do evento, o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, agradeceu a participação dos         
servidores de RH no trabalho de disseminação da Educação Previdenciária. “Agradeço, também, à Secretaria 
de Administração e Gestão (Sead) pela oportunidade de parceria com a Escola Governar.
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Amazonprev faz parceria com AADS para agilizar atendimentos DIPREV �naliza, auditoria independente avaliação do exercício

Reunião marca adesão do TJ-AM ao Sistema Previdenciário Parceria com SEC-AM para criação do Museu Amazonprev


