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COMIV participa de curso preparatório 
com foco no Pró-Gestão

   

     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.

     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.
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       Comitê de Investimentos 
da Fundação Amazonprev 
(Comiv), diretores e 
conselheiros da instituição, 
participaram, de 18 a 20/10, 
de um curso preparatório com 
foco nas novas certificações 
queque os RPPS precisam obter 
para atender aos critérios do 
Pró-Gestão. A capacitação 
atende também as orientações 
do Ministério da Previdência 
Social (MPS) junto ao 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE)(TCE) e demais órgãos 
reguladores do mercado 
financeiro.
       O evento teve a mediação do Dollar Bills, um escritório de investimento voltado ao apoio aos 
RPPS, em parceria com a instituição previdenciária do Amazonas.
     “A realização do curso para a nova certificação dos RPPS é de extrema importância, não somente 
para quem vai em busca dessa certificação, mas porque se trata de educação continuada daquelas 
pessoas que são responsáveis pelo investimentos da Amazonprev”, resumiu o coordenador do Comiv, 
Alan Cinara.

O

Previdência do Pará faz visita técnica - O Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
(IGEPREV/PA) estiveram em Manaus, em 11/10, para 
observar os sistemas de gestão da qualidade da 
Amazonprev. Além desse aspecto, as representantes 
paraenses viram, na prática, a utilização do Sistema de 
Previdência (Sisprev) empregado nos cadastros e 
concessõesconcessões de benefícios para aposentadoria e pensão 
por mortes.

Técnicos do TCE recebe treinamento - Um 
treinamento sobre o Sistema de Gestão 
Previdenciária (SISPREV) foi promovido pela 
Amazonprev com os servidores administrativos 
e de recursos humanos do Tribunal de Contas do 
Estado do Amazonas (TCE-AM), no período de 
17 a 19/10. Os técnicos receberam instrução 
sobresobre processos de aposentadoria, pensão e 
outros serviços que podem ser realizados pelo 
próprio setor de RH do TCE, evitando, assim, a 
necessidade de deslocamento dos segurados até 
à sede da previdência estadual.
.Diretores são certificados - Os diretores 

Maria Neblina (presidente), Miltonir Correa 
(Adm. e Finanças) e André Bentes 
(Previdência), receberam, do Instituto Totum, 
a certificação profissional exigida pela 
Secretaria da Previdência. Esse documento é 
concedido a dirigentes públicos, responsáveis 
pelapela gestão dos recursos e membros dos 
conselhos e comitês dos RPPS, como 
condição para exercício dos respectivos 
cargos ou funções. 

Feira incentiva empreendedorismo - 
Visando incentivar o empreendedorismo e a 
geração de renda entre servidores e 
colaboradores, a Fundação Amazonprev 
promoveu, no dia 31/10, a 1ª Feira de 
Empreendedorismo com a colaboração de 20 
expositores nas áreas de alimentação, 
acessórios,acessórios, perfumaria, cosmética natural e 
outros.
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