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Amazonprev alerta sobre golpe que 
promete pagamento de precatório para 

aposentados e pensionistas

   

     75 anos de história - O arquivo geral da 
Amazonprev conserva processos físicos que
datamdatam de 1946, época em que aposentadorias e pensões eram administradas pela 
Sead/IPASEA/IPEAM. A demanda pela digitalização de documentos tende a crescer com a 
evolução da era digital, oferecendo diversos benefícios à instituição previdenciária do 
Amazonas. Como, por exemplo, a liberação de espaço físico, a preservação dos documentos, o 
acesso imediato a todas as informações nas plataformas digitais, o compartilhamento simultâneo 
entre diversos setores e até a preservação do meio ambiente.

    A coordenadora da COARQ, Ana Célia 
Alencar lembrou que os avanços obtidos 
diariamente no arquivamento de documentos é 
fruto da dedicação e compromisso da instituição 
junto ao Arquivo Público, órgão subordinado à 
Secretaria de Estado de Administração e Gestão 
(Sead). “Buscamos constantemente soluções e 
projetamosprojetamos cenários com a tendência em 
modernizar e tornar realidade a virtualização 
dos processos previdenciários”, observou.

     Para o diretor-presidente da Prodam, Lincoln Nunes, a experiência exitosa dos processos de 
arquivamento digital da Amazonprev vão servir de exemplo para a execução dos mesmos 
serviços em outras secretarias estaduais. “Com a excelência e inovação   da   Amazonprev,  junto 
a Arquivar, podemos continuar contribuindo para o desenvolvimento de soluções até para  
outros órgãos do Governo do Estado.  Agradecemos  a  instituição de  previdência  pela  
confiança  e  apoio”, justificou.

     Em seu discurso, o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib enfatizou que, ao assumir 
a gestão da instituição, em 2019, teve como uma das metas iniciais a indexação e transferência 
dos documentos previdenciários e administrativos da modalidade física para a digital. “E, agora, 
esse projeto chega à marca de quase 40 mil processos que passam a ter fácil e rápida 
identificação, catalogação e localização dos documentos originais com apenas um clique”, 
detalhou Zogahib.

Reunião de análise crítica avalia sistema da qualidade

Para os casos de dúvidas, a Amazonprev disponibiliza os canais oficiais de 
comunicação ao público: Central de Atendimento (3627-3401 e 3421); Fale 
Conosco (3627-3424) ou pelo email: protocolo@amazonprev.am.gov.br.

Diretora- Presidente da Amazonprev
Maria Neblina

      Fundação Amazonprev 
emitiu, no dia 27/7, um alerta 
aos seus segurados sobre um 
golpe que promete pagamento 
de precatório. O ato inclui uma 
ligação informando a 
existência da liberação de um 
supostosuposto valor correspondente a 
Unidade Real de Valor (URV) e 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundef/Fundeb).

Em alguns casos, são solicitadas às vítimas antecipação de valores e outras 
informações, como documentos e dados pessoais. No entanto, a Amazonprev alerta 
os beneficiários da previdência estadual que não realiza ligações telefônicas, nem 
solicita por qualquer outro meio de comunicação, como Whatsapp e e-mail; 
informações pessoais ou dados bancários para pagamento de precatórios.

A
A instituição não realiza ligações nem solicita informações pessoais e 
dados bancários por canais como Whatsapp e e-mail

A Fundação Amazonprev realizou, em 7 de julho, uma reunião de análise crítica do 
Sistema de Gestão da Qualidade. Gerentes e coordenadores da instituição 
participaram da ação que objetiva a preparação para as certificações da ISO 9001 e 
Pró-Gestão, que acontecem em agosto.

“Estamos nos preparativos com todas as gerências, coordenadorias e diretores 
para nos capacitarmos e rever detalhes que possam fazer a diferença no momento 
das auditorias que se aproximam. É um momento para identificar e tratar 
possíveis riscos, de forma antecipada e preventiva”, declarou Maria Neblina, 
diretora-presidente da Amazonprev.


