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CRP garante recursos ao Estado
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Recadastramento O aposentado Hugo 
Moraes, 83 anos, fez 
aniversário no dia 
23/01 e aproveitou a 
data para quitar o 
c o m p r o m i s s o  d e  
recadastramento. Na 
o p i n i ã o  d e l e ,  a  
a t u a l i z a ç ã o  t r a z  
segurança para o 
beneficiário.
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Pelos próximos seis meses, o Governo do Amazonas tem a garantia de que está apto a 
contrair empréstimos e repasses da União a partir da emissão do Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), renovado no dia 9 de janeiro, pela Secretaria de Políticas de Previdência 
Social, do Governo Federal, junto ao Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas 
(Amazonprev). 
 A certificação atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar 
o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados. O título é emitido 
semestralmente e o Amazonas é um dos poucos Estados em que o certificado nunca foi impedido 
de ser concedido. “A emissão do CRP é tão importante que sem ele o Estado fica impossibilitado de 
receber transferências voluntárias de recursos federais, bem como empréstimos e 
financiamentos”, observa o presidente do Amazonprev, André Luiz Zogahib. 

.Com o CRP, o Estado pode 
contrair empréstimos em 
bancos federais e receber 

repasses da União
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Ao aceitar a missão de presidir 
a fundação Amazonprev, vi nessa 
oportunidade a chance de ajudar o 
Estado em uma área extremamente 
sensível que cuida de pessoas que já 
dedicaram toda a sua vida em prol da 
prestação de serviço ao Amazonas. 
Foram funcionár ios públ icos,  
aposen ta ram-se  e  me recem 
dignidade, agora, no tempo da melhor 
idade. Acredito que possamos 
contribuir para auxil iar esses 
segurados nessa qualidade de vida, 
cuidando do fundo financeiro e 
previdenciário da Amazonprev, uma 
instituição que, durante décadas 
passou por várias etapas: Ipasea, 
Ipeam, Serviço Social Autônomo e 
atualmente como Fundação.

Quanto ao meu papel em assumir 
esse cargo sendo jovem, creio que 
oferecer dignidade e cidadania 
independe da idade. Os jovens têm 
uma responsabilidade com as 
pessoas da maior idade, pois daqui a 
algum tempo somos nós que 
estaremos lá e temos que dar o 
exemplo para os mais jovens que nós 
de como se cuida das pessoas que 

durante muito tempo cuidaram de 
nós. É nesse sentido que temos que 
dar esses passos na perspectiva da 
missão de vida, inclusive, esse 
deveria ser o mote de todo o 
indivíduo: promover, sob qualquer 
aspecto, a dignidade humana. É um 
princípio constitucional.

Pro je tos  fu turos  Assumi  a  
Amazonprev com alguns selos de 
qualidade angariados ao longo dos 
anos. A Fundação tem um fundo 
previdenciário saudável e um fundo 
financeiro deficitário, é óbvio que 
anos de má gestão, que levaram este 
último fundo ao déficit, não serão 
solucionados em meses ou alguns 
anos. Mas, vamos trabalhar todos os 
dias de maneira árdua, intensa, 
transparente e honesta para que o 
nosso fundo financeiro tenha 
condições de ter seu déficit, cada vez 
mais ,  amenizado e o  fundo 
previdenciário alcançando sempre a 
meta atuarial. Esse é o nosso 
propósito. Evidentemente que o 
nosso esforço vai envidar em 
atividades focadas para que essas 

finanças sejam ainda mais saudáveis. 
Va m o s  b u s c a r  e s s a  m e t a  
incessantemente. Para garantir no 
futuro uma aposentadoria digna e, 
acima de tudo que não faltem para 
todas as pessoas que vão fazer jus a 
esses benefícios.

Metas A proposta do governador 
Wi l son  L ima ,  de  re fo rma  e  
modernização administrativa, nos 
r e m e t e  a  u m  t r a b a l h o  d e  
transparência e eficiência nos gastos 
públicos buscando, assim, a eficácia 
dos nossos serviços prestados à 
sociedade. Para isso vamos compor 
um grande pacote de medidas de 
atuação, como a manutenção do 
Cer t i f i cado  de  Regu la r idade  
Previdenciária (CRP), que é uma das 
possibilidades de o governo do 
Estado continuar a processar 
r e c u r s o s  d a  U n i ã o ,  c o m o  
empréstimos, por exemplo. Também 
dar celeridade nos processos de 
atendimento dos nossos segurados, 
trabalhar com tecnologia para sermos 
eficientes na oferta de serviços.

André Luiz Zogahib
Presidente da Amazonprev

Calendário de Pagamentos 2019Fique Atento!
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Atualização

O mês de janeiro registrou um total de 478 segurados 
que não realizaram o recadastramento obrigatório 
anual. Some-se a esse número mais 1.079 aposentados 
e pensionistas remanescentes do ano passado, no 
período de setembro a dezembro, que também não 
acertaram as contas com a previdência estadual. Vale 
ressaltar que, sem a atualização cadastral os 
pagamentos são suspensos, conforme a Lei 
Complementar 30/2001.

“Estamos utilizando todos os nossos canais de 
comunicação para sensibilizar os nossos segurados 
sobre a importância da manutenção dos seus dados 
cadastrais e, com isso, evitarmos o bloqueio dos seus 
pagamentos”, destaca André Zogahib.

A coordenadora de Atendimento ao Público da 

Campanha reforça
recadastramento 

Amazonprev, Nelci Cavalcante, afirma que em muitos 
casos os familiares esquecem de levar o aposentado 
para a atualização cadastral e até mesmo dificultam o 
deslocamento desse beneficiário. “Eles sempre 
esperam que algum parente os traga para a realização 
do recadastramento”, observa.

O aposentado Hugo Moraes, 83 anos, fez 
aniversário no dia 23/01 e aproveitou a data para quitar o 
compromisso de recadastramento. Na opinião dele, a 
atualização traz segurança para o aposentado, além da 
oportunidade de rever os amigos. “A atualização não é 
apenas para o recebimento do pagamento, e sim uma 
chance de reencontrar os amigos da Amazonprev que, 
aliás, sempre me tratam muito bem”, detalha o ex-
auditor fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefaz-AM).

Ivaneide Ferreira veio 
atualizar seus dados 
cadastrais, em janeiro

Documentação
Para os beneficiários residentes 

em Manaus, o recadastramento 

deve ser realizado na sede da 

Amazonprev, na Rua Visconde de 

Porto Alegre, 486, Centro, de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 

13h30. Já os residentes no interior 

podem atualizar seus dados nas 

unidades da Seduc localizadas em 

seus municípios. É necessário 

apresentar: Carteira de identidade, 

CPF e comprovante de residência.

Visita domiciliar
Já os segurados (aposentados ou 

pensionistas) residentes na capital 

e que estejam impossibilitados de 

realizar o recadastramento por 

motivo de locomoção (acamados, 

internados em hospitais ou em 

casas de repouso), podem solicitar, 

com antecedência, a visita 

domic i l ia r  dos agentes da 

Fundação Amazonprev. O contato 

para o agendamento é pelo 

telefone  3627-3404. 

Outros Estados
Para os domiciliados em outros 
estados, a atualização cadastral é 
realizada por via eletrônica no site 
www.amazonprev.am.gov.br. O 
segurado deve imprimir os 
formulários e preenchê-los com 
s e u s  d a d o s .  A p ó s  e s s e s  
procedimentos, a assinatura 
deverá ser reconhecida em cartório 
por autenticidade, antes de 
encaminhá-los, por meio dos 
Correios, para o endereço da 
Amazonprev em Manaus.

Em homenagem ao Dia do Aposentado, comemorado no dia 24 
de janeiro, a Amazonprev ofereceu aos seus segurados um café da 
manhã ao som de músicas do cancioneiro popular brasileiro do 
coral “Vida Alegre”. Na ocasião, o presidente da Fundação, André 
Luiz Zogahib, agradeceu aos aposentados que por longos anos 
serviram ao Estado. “Muito obrigado aos senhores e senhoras que 
contribuíram com seu trabalho e dedicação para um Amazonas 
melhor”, frisou.

A aposentada, Maria Robenita, de 59 anos, veio à Amazonprev 
realizar o seu recadastramento anual e ficou surpresa com a 
homenagem prestada pela Fundação previdenciária. “Depois que 
envelhecemos somos esquecidos, mas fico muito feliz por ter sido 
lembrada hoje pela Amazonprev”, declarou a ex-servidora da 
Secretaria de Saúde (Susam).

Homenagem

Amazonprev celebra o Dia do Aposentado  

Segurados receberam homenagem com café e coral sxc sxc sxc sxc sxcsxc sxc 
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Centro - CEP: 69.010-125 

FALE CONOSCO

Expediente

Desde o começo do ano, a Amazonprev tem intensificado 
reuniões com instituições públicas que vão aderir ao regime 
único previdenciário ainda este ano. O Ministério Público do 
Estado (MPE), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Tribunal 
de Justiça do Amazonas (TJ-AM) já estão em adiantadas 
conversas para operacionalizar a migração da folha de 
pagamento dos inativos e pensionistas ao regime previdenciário 
da Fundação Amazonprev, assim como as demais etapas que 
devem passar ao gerenciamento do sistema previdenciário 
estadual.

Reunião entre a Amazonprev e a presidente do TCE, Yara Lins

A 26ª Reunião de “Análise Crítica do Sistema de 

Gestão da Qualidade” da Fundação Amazonprev, 

realizada em 28 de janeiro, apresentou o resultado 

geral do desempenho institucional de 2018 e os 

dados da auditoria interna realizada no período de 17 

a 26 de dezembro do ano passado. “Na análise geral, 

o alcance dos indicadores foi considerado bastante 

s a t i s f a t ó r i o  e  t e v e  c o m o  d e s t a q u e  o  

comprometimento e dedicação dos servidores da 

Fundação”, pontuou o presidente da Amazonprev, 

André Luiz Zogahib.

Entre os destaques apresentados está o serviço 

de atendimento aos segurados realizado pelos 

canais de comunicação da instituição. O “Fale 

Conosco” recebeu mais de três mil registros. Nos 

guichês mais de 34 mil pessoas foram atendidas com 

performance aferida em pesquisas apresentando um 

índice de satisfação de 93% em 2018, 2% maior que 

em 2017. 

Na avaliação de desempenho institucional, 

destaque para o processo de recadastramento que 

chegou a 92% da massa previdenciária, com um total 

de 27.508 recadastrados. E, entre as metas 

superadas, a inclusão de pensões no prazo atingiram 

os 100%,  bem acima do índice linear de 80%.

Reunião definiu o desempenho das ações da Amazonprev 

AdesãoReunião

Desempenho institucional
da AMAZONPREV em 2018

Saiu na Mídia

Fala Servidor
Sou pensionista, resido em outro estado (CE) e solicitei uma declaração de dependência para saque do PIS. A solicitação foi 

entregue pelo Correio no dia 30/09/2018. Mas, até a presente data não recebi o documento

Esta Amazonprev informa que, foi mantido contato telefônico com a interessada para informar que a declaração foi encaminhada via 

correio em 13.09.2018 e recebido na residência da interessada em: 19.09.2018. (O segurado não quis se identificar).


