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expediente

A Fundação Amazonprev, em parceria com Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), promoveu em 
setembro um curso de educação financeira entre os servidores da instituição. A ideia é estabelecer estratégias para 
atingir o equilíbrio financeiro individual, na perspectiva dessa ação se refletir no desempenho do dia a dia do funcionário 
público no âmbito do exercício de suas atividades laborais. 

Em continuidade ao Programa de Educação Previdenciária entre 
secretarias e órgãos da administração estadual, a Fundação 
Amazonprev promoveu, no dia 20/09, palestra na sede do Sindicato dos 
Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Amazonas (Sindifisco-AM), 
incluindo servidores da ativa e inativos da Secretaria de Fazenda (Sefaz-
AM). Na programação uma dúvida recorrente: os impactos nas 
aposentadorias com a aprovação da Reforma da Previdência.

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Educação financeira

Palestra “tira-dúvidas” 

‘SETEMBRO AMARELO’

Amazonprev promove palestra sobre prevenção ao suicídio

Com o tema “Não peça desculpas por quem você é”, a 
médica psiquiatra, Alessandra Pereira realizou, no final de setembro, 
uma palestra na Fundação Amazonprev ainda dentro da 
programação estadual do “Setembro Amarelo”. No evento, a 
profissional falou sobre a compreensão de um tema recorrente e 
preocupante atualmente, o suicídio. Participaram da apresentação os 
servidores, estagiários e colaboradores da instituição previdenciária 
estadual.

Em uma abordagem inteligente, a médica expos, à luz de 
estatísticas, os números assustadores de pessoas que se encontram nos estágios, avançados ou iniciais, dos sintomas que 
podem desencadear em suicídio, como a depressão e as crises de ansiedade.

, ponderou a psiquiatra.

“O suicídio precisa ser compreendido como um fenômeno complexo, que não é uma doença, mas o produto de um 
adoecimento. Afeta indivíduos de diferentes idades, sexo e classes sociais, tendo fatores de risco que aumentam a incidência 
em alguns grupos”

Previdência do Amazonas conquista prêmio 
nacional de boas práticas de gestão

Em busca da excelência no atendimento e do reconhecimento dos 
segurados na boa prestação dos serviços públicos, a Fundação 
Amazonprev promoveu, ainda setembro, o Curso de Gestão e Análise de 
Riscos. O treinamento, realizado no auditório do órgão, reuniu servidores 
dos comitês de Investimentos (Comiv), Administração (Conad), Fiscal (Cofis) 
e da Gerência de Controle Interno (Constrin).

A proposta é incentivar os servidores a ampliarem os 
conhecimentos sobre o mercado financeiro e suas transformações de curto 
e longo prazo, de acordo com as mudanças que se desenham no atual 
cenário econômico do país, incentivando, assim, a utilização desses 
conhecimentos nas atividades institucionais.

Mercado financeiro

Pelo quarto ano consecutivo, a Fundação Amazonprev se manteve em primeiro lugar, entre os estados da 
federação, ao conquistar o prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária promovido pela Associação Nacional de 
Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem). Considerada o “Oscar da previdência brasileira”, a 
premiação teve resultado divulgado no dia 27/09 e colocou a instituição do Amazonas à frente de estados como Rio de 
Janeiro, Alagoas, Rondônia e Amapá.

A 10° edição do prêmio nacional levou em consideração diversos princípios que regem os Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS), como transparência, ética e responsabilidade.

Este é o segundo prêmio, em âmbito nacional, que a instituição recebe em 2019. O primeiro foi concedido em 
junho, quando conquistou o reconhecimento de melhor instituto de previdência do país, entre os estados da federação. A 
competição avaliou à época, entre outros itens, o efetivo gerenciamento de recursos de mais de 60 mil servidores ativos 
que contribuem para a Amazonprev. O fundo administra uma reserva financeira que ultrapassa a casa dos R$ 5,5 
bilhões em investimentos.

Em discurso, o presidente da Amazonprev agradeceu a todos os servidores pela conquista do prêmio. Em especial 
às servidoras, Rilma Costa, responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e da Assessora da Presidência, 
Adelaide Cruz, que participou ativamente do processo de elaboração de recursos junto à Aneprem, pois a comissão 
julgadora deixou de atribuir pontos devidos a alguns requisitos atendidos. Em razão do acato dessa defesa, a 
organização ampliou a classificação da Amazonprev na categoria de Grande Porte. 

, elogiou Zogahib.

“Esse prêmio é fruto do trabalho responsável de servidores dedicados em manter os níveis elevados de excelência na 
gestão administrativa e financeira da instituição. Dra. Adelaide, um parabéns especial por tudo que a senhora fez e faz pela 
Amazonprev. Tenho orgulho de trabalhar com a senhora”
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Os números refletem nossos resultados

A Fundação Amazonprev realizou mais de 18 mil atendimentos só nos primeiros sete meses do ano, de acordo com 
balanço divulgado pela Coordenadoria de Atendimento ao Público da instituição. O recadastramento correspondeu a 
90% dos serviços oferecidos, seguido de outros processos previdenciários, como pedidos de aposentadoria, de pensão e 
de visitas domiciliares.

De janeiro a julho, conforme o levantamento da coordenadoria, foram realizados 17.065 recadastramentos de 
servidores da capital e do interior e residentes em outros estados. O número é 77% maior do que a soma de todos os 
atendimentos desse serviço de 2018.

As estatísticas também apontam que, no período pesquisado, a Amazonprev concedeu um total de 1.147 
aposentadorias, 235 pensões e mais de 300 visitas domiciliares a beneficiários impossibilitados de realizar o 
recadastramento presencial por dificuldades de locomoção ou idade avançada.

Esses números refletem a ampliação dos canais de comunicação com os segurados, o que facilitou o acesso do 
público aos serviços ofertados pela instituição. Nossas campanhas têm atraído os beneficiários por meio da 
intensificação dos serviços na mídia. E não vamos parar. Vamos estar sempre divulgando as datas de recadastramento, o 
calendário e os contatos para as demais atividades oferecidas pelo órgão. Até a próxima.

A obra arquitetônica do prédio histórico da Fundação Amazonprev, datada de 
1920, vai abrir espaço para abrigar o primeiro museu previdenciário do Estado. A 
ideia é adaptar, à estrutura antiga, recursos tecnológicos modernos que permitam ao 
visitante fazer uma viagem pela história da previdência estadual por meio de uma 
interface que permita e facilite a interação entre o público e os equipamentos.

Telões de alta definição, dispositivos touchscreen, totens e realidade 
aumentada serão alguns dos aparatos que vão contar a história da instituição. O 
projeto tem o apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

O imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), completará um século de existência em 2020, e também vai funcionar como 
Centro Cultural da Amazonprev, com ofertas de diversas atividades artísticas e 
culturais para servidores e público que visitarem o empreendimento, localizado na rua 
Duque de Caxias, no Centro de Manaus.

O projeto de instalação do museu histórico está sob a coordenação do analista 
previdenciário, Marcos Ventilari, que está reunindo a parte documental e 
historiográfica da Fundação, como fotos, vídeos e outras mídias que, juntas, vão compor 
o mosaico previdenciário.

, detalha o servidor.

“Nosso objetivo é resgatar a história da instituição, não só da Amazonprev, mas da previdência do estado. Ainda no 
contexto de contemplar esse lugar, que por si só é histórico, é nossa ideia oferecer, ao mesmo tempo, um espaço para a difusão 
das artes”

André Luiz Zogahib
Presidente da Amazonprev

Calendário de Pagamentos  (13º Salário) 

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 or ien tação  da  
Prodam.

A Fundação Amazonprev informa que o depósito da 
primeira parcela do 13º acontece no dia 21/11, para 
aposentados e 22/11 para os pensionistas. Já a complementação 
do pagamento da gratificação natalina será em dezembro. No 
dia 19/12 recebem os aposentados e no dia 20/12, os 
pensionistas. Serão beneficiados mais de 33 mil servidores 
inativos/pensionistas  incluídos na folha de pagamentos da 
Amazonprev.

Quanto ao pagamento de novembro e dezembro, os 
beneficiários terão os vencimentos realizados em conta corrente 
seguindo o mesmo cronograma dos servidores ativos. Ou seja: o 
valor de novembro será pago no dia 3/12, aos aposentados e no 
dia 4/12 para os pensionistas. 

Já os valores de dezembro serão depositados no dia 
3/01/2020 tanto para aposentados, quanto para pensionistas. As datas constantes nesses calendários de pagamento 
estão em conformidade com o Decreto Nº 41.411, de 18 de outubro de 2019 do Governo do Estado do Amazonas.
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Prédio histórico da Amazonprev vai abrigar primeiro museu 
previdenciário do Amazonas

Calendário do pagamento do 13º para aposentados e pensionistas

Com o objetivo de manter, e até superar a excelência na prestação 
dos serviços previdenciários destinados aos aposentados e pensionistas, a 
Fundação Amazonprev deu início a revisão do Plano Plurianual (PPA) para o 
ano de 2020.

Dentro do planejamento estratégico, estão sendo realizadas 
avaliações dos ambientes internos e externos que visam definir as ações que 
serão executadas no próximo exercício. As instruções são estabelecidas 
pela diretoria da instituição com base nas diretrizes do Governo do Estado, 
observados os aspectos tecnológicos, de procedimentos, gestão e 
comunicação de todos os setores da Previdência estadual.

, observa o presidente da Amazonprev, 
André Luiz Zogahib. 

“Na dinâmica intersetorial são observados os parâmetros que 
estabelecem a política organizacional da instituição, como por exemplo os 
valores, as ações dos servidores, as práticas de gestão, a missão do órgão e a 
visão que regem o planejamento”

Plano Plurianual para 2020 vai priorizar atendimento a segurados
Poder Executivo  

Aposentados 

PARCELA DATA 

1ª Parcela 21/11/2019 

2ª Parcela 19/12/2019 
 

Poder Executivo e Legislativo 
Pensionista 

PARCELA DATA 

1ª Parcela 22/11/2019 

2ª Parcela 20/12/2019 
 

Assembleia Legislativa  
Aposentados 

PARCELA DATA 

1ª Parcela 29/11/2019 

2ª Parcela 20/12/2019 
 

MPE - AM 

PARCELA DATA 

1ª Parcela 29/11/2019 

2ª Parcela 20/12/2019 
 

TJ - AM 

PARCELA DATA 

1ª Parcela 29/11/2019 

2ª Parcela 20/12/2019 
 

TCE - AM 

PARCELA DATA 

1ª Parcela 29/11/2019 

2ª Parcela 20/12/2019 
 

Código de ética é disseminado entre servidores e público

Após um período de revisão, o Código de Ética da Fundação 
Amazonprev passa por um intenso período de disseminação do seu 
conteúdo entre servidores, colaboradores, estagiários, fornecedores, 
aposentados e pensionistas da instituição previdenciária. A ideia é 
divulgar as diretrizes que orientam os direitos e deveres do órgão com o 
público e com seus colaboradores, além de otimizar as estratégias de 
operações na oferta de serviços. O documento também é disponibilizado 
no site da previdência estadual, no endereço  www.amazonprev.am.gov.br.

O código de ética da Amazonprev prioriza a adoção de regras de 
conduta que disciplinam, orientam e estimulam novos comportamentos, 
contribuindo assim com a manutenção da boa gestão dos serviços 
previdenciários no Estado do Amazonas.


	Página 1
	Página 2

