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EXPEDIENTE

Parceria com Seduc rende mais de 6 mil atendimentos no interior

Fundos de investimentos rendem mais de R$ 500 milhões nos últimos 
12 meses 

Fala Servidor

“Tenho problemas de locomoção para me dirigir até a Amazonprev. Gostaria de agendar meu 
recadastramento domiciliar”.

Nos casos de impedimento de locomoção ou internação (hospitais e asilos), os aposentados e pensionistas 
poderão solicitar o recadastramento em domicílio por meio do Programa Permanente de Atualização Cadastral 
(Proarc) no telefone (92) 3627-3400 (somente para residentes em Manaus).

Para celebrar 18 anos, Amazonprev 
promove 1ª Corrida de Rua em Manaus

No dia 27 de dezembro de 2001 nascia a Fundação 
Amazonprev por meio da Lei Complementar Nº 30. E, 
para comemorar esses 18 anos de criação da instituição 
previdenciária do Amazonas, o órgão está promovendo a 
primeira edição de sua corrida de rua. O evento acontece 
no dia 29 de dezembro, a partir das 6h, com largada e 
chegada no prédio histórico da instituição, na rua Duque 
de Caxias, no centro de Manaus.

A premiação total, dividida entre as categorias 
individual (masculino e feminino), cadeirante e portador 
de deficiência visual, somam R$ 14 mil. O evento 
esportivo é uma promoção da AmazonPrev, com o apoio 
do Governo do Amazonas.

As inscrições, limitadas a mil atletas e com valor 
de R$ 45 (mais taxa), podem ser realizadas por meio 
e l e t rô n i c o  n o s  s i t e s  t i c ke tagora . com.b r  e  
endurancemanaus.com.br. 

O percurso de 5 quilômetros vai incluir as 
principais ruas e avenidas do Centro Histórico da capital, 
como Ipixuna, Ajuricaba, Jonathas Pedrosa, Manaus 
Moderna e Parque Jefferson Péres. As empresas 

Com o intuito de assegurar aos servidores públicos do 
Estado residentes no interior a disponibilidade de serviços 
previdenciários, a Fundação Amazonprev, em parceria com a 
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino 
(Seduc-AM), oferece atendimentos nos 61 municípios do 
Amazonas. Como resultado, mais de seis mil atendimentos já 
foram realizados até setembro deste ano. Entre os serviços 
oferecidos estão a atualização cadastral dos segurados 
(recadastramento), simulação de aposentadoria e 
recebimento de contracheque.

O coordenador de Análise Previdenciária da 
Amazonprev, Alan Cardec Soares, ressalta a importância dessa parceria entre os dois órgãos estaduais como a garantia 
da prestação de todos os serviços oferecidos aos segurados, garantindo, assim, segurança e comodidade. 

, justifica.   

“A importância dessa parceria com a Seduc/AM vem de encontro com a missão, valores e com a política de 
qualidade da Amazonprev, que consiste em assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes os 
benefícios que lhes sejam devidos de forma transparente, honesta e satisfatória”

Os fundos de investimentos da Fundação 
AmazonPrev já rentabilizaram mais de R$ 500 milhões 
nos últimos 12 meses, conforme o comitê que administra 
as carteiras de negócios da instituição. Os recursos são 
provenientes da contribuição dos servidores estaduais 
ativos, aplicados em carteiras de investimentos por parte 
da previdência do Amazonas.

Esses recursos são direcionados para cerca de 35 
fundos de investimentos, proporcionando uma 
rentabilidade que irá auxiliar o pagamento das despesas 
previdenciárias dos aposentados e pensionistas do 
Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas.

A meta atuarial, que é a rentabilidade mínima 
necessária das aplicações financeiras, para os últimos 12 
meses foi de 9,06%. A carteira da Amazonprev alcançou, 
no mesmo período, um percentual de 13,89%, conforme 
registrado no documento contratado. O fundo 
administra uma reserva financeira que ultrapassa a casa 
dos R$ 5,5 bilhões em investimentos.

, confirma o presidente da instituição, André 
Luiz Zogahib.

“A boa gestão dos investimentos da instituição é 
reconhecida nacionalmente por meio de premiações ao 
longo de 2019. Isso mostra que o trabalho que está 
sendo realizado aqui é sério, sólido e, principalmente, 
eficiente”

responsáveis pela organização da corrida, a Endurance 
Sports e Ativos, somam mais de 10 anos de experiência e, 
juntas, já realizaram mais de 15 eventos de rua, incluindo 
meias-maratonas.

A premiação para as três categorias que vão 
participar da corrida serão respectivamente, para 
primeiro, segundo e terceiro lugares: R$ 1.000, R$ 600 e 
R$ 400, mais troféus. Haverá também uma premiação 
igual para as equipes com maior número de participantes 
e para os servidores melhor posicionados na corrida, 
nesse caso, os colaboradores vão receber apenas troféus. 
Todos os esportistas que concluírem a prova receberão 
uma medalha comemorativa.

, 
declara o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib.

“Nossa intenção, dentro 
das comemorações de 18 anos da instituição, é divulgar 
a cultura previdenciária do Amazonas. Nossas 
conquistas como o melhor instituto de previdência do 
país,  t ítulo atestado por duas associações 
representativas nacionais. E nada melhor do que 
celebrar, além da saúde financeira do órgão, a 
promoção da saúde dos nossos servidores e segurados”



@amazonprev_oficial amazonprev@amazonprev.am.gov.bramazonprev.am

Editorial 

@amazonprev_oficial amazonprev@amazonprev.am.gov.bramazonprev.am

O alcance dos nossos serviços previdenciários

Por meio da nossa assistência técnica social realizamos, em outubro, uma série de visitas domiciliares aos 
aposentados e pensionistas do município de Manacapuru, distante 99,8 km de Manaus. Na ocasião foram oferecidos 
atendimentos de recadastramento, solicitação de pensão e legado de suspenso. 

Primeiramente foram realizados atendimentos de solicitação de pensão, onde as assistentes técnicas da 
Amazonprev, por meio de visita domiciliar, buscaram constatar se, de fato, o falecido mantinha relacionamento com a 
requerente do benefício. A comprovação se deu por documentos e entrevistas com vizinhos.

Também recadastremos segurados que, por algum motivo, encontravam-se impossibilitados de comparecer à 
instituição previdenciária e solicitaram o serviço domiciliar por meio de contato telefônico. 

Essas visitas domiciliares são importantes para os segurados, pois levam informações e conhecimento a 
respeito dos seus direitos e deveres. Muitos deles acabam perdendo os prazos de recadastramento e de outros 
serviços por não terem acesso à informação, e esse serviço esclarece dúvidas.

A Fundação Amazonprev celebrou o Dia do Servidor Público (28/11) com uma programação, que incluiu: 
exposição artística, para valorizar o talento dos servidores, e duas palestras com abordagens sobre “Liderança e 
Gestão de Pessoas” e “Motivando Todos para a Qualidade”, ambas ministradas pelo renomado palestrante 
Alfredo Rocha. 

Logo pela manhã, os diretores, gerentes e coordenadores da instituição se reuniram, no hall de atendimento 
do órgão para cantar os parabéns aos servidores e colaboradores. Na ocasião também lembraram dos três séculos e 
meio de Manaus. À tarde, o prédio histórico da Amazonprev serviu de cenário para reunir todos os funcionários 
públicos em um almoço comemorativo.

, declarou o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib.
Três décadas de dedicação - A aposentada Sofia Aparecida Buzaglo, de 67 anos, participou da abertura da 

Semana do Servidor e não escondeu a satisfação em ser lembrada por seus 30 anos de serviços prestados ao Estado 
na função de merendeira escolar. 

, pontuou.

“Somos uma instituição que cuida, além dos nossos servidores em atividades, daqueles que já 
contribuíram, de maneira, significativa com o desenvolvimento do Estado, que são os aposentados e pensionistas 
da previdência estadual. Rendo, aqui, minha homenagem a todos eles e celebro também o aniversário da nossa 
capital, Manaus, que completa 350 anos”

“Hoje recebo meu salário digno e sou muito agradecida por todas as pessoas que 
trabalham para servir os aposentados”

André Luiz Zogahib
Presidente da Amazonprev

Calendário de Pagamentos  (NOV/DEZ) 

A consulta aos Contra-Cheques 
estará disponível no portal do 
Segurado ou do Servidor apenas 
48h da data do pagamento aos 
Aposentados e Pensionistas, 
conforme orientação da Prodam.

* C a l e n d á r i o  a t u a l i z a d o  
conforme Decreto Nº 41.411 de 
18 de outubro de 2019.

Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, 
celebrado em 01 de outubro, a Fundação Amazonprev 
realizou uma extensa programação, incluindo a oferta de 
serviços de saúde e homenagens aos seus aposentados e 
pensionistas. Na abertura do evento, o coral da Fundação 
Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) cantou 
clássicos da Música Popular Brasileira. Ao longo da semana 
foram oferecidos serviços de aferição de pressão, teste rápido 
de glicemia, medição de peso e altura, e massagem. A 
iniciativa teve o apoio do Centro de Educação Tecnológica do 
Amazonas (Cetam).

, agradeceu o presidente da instituição, André Luiz Zogahib.

“Nós temos uma responsabilidade grande para com os recursos previdenciários e com as pessoas idosas, 
buscando oferecer sempre o melhor atendimento possível a esses que tanto contribuíram para o Amazonas ao longo 
de toda a vida”
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Dia do Servidor da Amazonprev

Poder Executivo  
Aposentados 

MÊS DATA 

Novembro 03/12/2019 

Dezembro 03/01/2020 
 

Poder Executivo e Legislativo 
Pensionista 

MÊS DATA 

Novembro 04/12/2019 

Dezembro 03/01/2019 
 

Na semana do idoso, Amazonprev oferece serviços e homenagens aos 
segurados da terceira idade

Assembleia Legislativa  
Aposentados 

MÊS DATA 

Novembro 22/11/2019 

Dezembro 20/12/2019 
 

TJ - AM 

MÊS DATA 

Novembro 26/11/2019 

Dezembro 20/12/2019 
 

MPE - AM 

MÊS DATA 

Novembro 26/11/2019 

Dezembro 20/12/2019 
 

TCE - AM 

MÊS DATA 

Novembro 25/11/2019 

Dezembro 23/12/2019 
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