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Manaus Previdência Notícias 
É uma publicação da Manaus Previdência, de caráter informativo e distribuição gratuita.

É permitida a reprodução total ou parcial de textos, fotos e ilustrações, desde que 
citada a fonte. Disponível na versão on-line no Portal da Manaus Previdência 
(manausprevidencia.manaus.am.gov.br).

Nosso endereço: Av. Constantino Nery, nº 2.480 – Chapada – CEP: 69.050-001  
Manaus-AM - Tel: (92) 3186-8000.
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flauta doce

automaquiagem 
CONFIRA UM POUCO 
DO QUE JÁ PASSOU 

Técnicas de Coaching
07/10 a 18/10

segunda e 
sexta-feira

Empreendedorismo
01/10 a 29/10 

terça e quinta-feira

inglêsArtesanato dança do ventre

E
m outubro iniciam os dois 
úl t imos cursos do ano 
oferecidos pela Manaus 

P r e v i d ê n c i a  v o l t a d o s  a o s 
segurados do município. Venha 
aprender a planejar, criar e 
conduzir seu próprio negócio nas 
aulas de Empreendedorismo. E 
para garantir atingir a meta 
esperada, conheça as Técnicas 
de Coaching, que possibilitam a 
c o n q u i s t a  d e  r e s u l t a d o s 
extraordinários em qualquer 
contexto, tanto pessoal quanto 
prossional. Esperamos por você!

COMISSÃO DE ÉTICA FAZ BENCHMARKING NO INPA

 Comissão de Ética da Manaus Previdência realizou, no início de 

Asetembro,  visita institucional à comissão homônima do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). O benchmarking 

objetivou compreender a atuação da equipe do Inpa em relação ao 
conteúdo ético do órgão de pesquisa.
Compõem a comissão da previdência os servidores Bruna Machado 
(presidente), Deborah Aubert e Caio Andrade.

EMPREENDEDORISMO E TÉCNICA COACHING 
ENCERRAM OS CURSOS DE 2019

VOCÊ JÁ FEZ O SEU 

RECADASTRAMENTO?

Faça seu recadastro no mês 
do seu aniversário e não 

esqueça de trazer os seguintes 
documentos originais

Registro Geral (RG)
Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Comprovante de residência atual 

DÚVIDAS?
LIGUE 

(92) 3186-8000

Processo de comparação 
de produtos, serviços e 
práticas empresariais. É 

um importante 
instrumento de gestão 

institucionais.

BENCHMARKING
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 Manaus Previdência se prepara para a obtenção de mais 

Aum ciclo de certicação na norma NBR ISO 9001/2015, 
no novo escopo “Concessão, manutenção e revisão de 

benefícios (aposentadorias e pensões) para servidores públicos 
do Município de Manaus e seus dependentes”.
Entre as ações para atingir a meta, a autarquia realizou duas 
etapas em  setembro: os cursos “Leitura e Interpretação da ISO” 
e “Formação de Auditor Interno da Qualidade”, onde 
participaram integrantes do Comitê Multiplicador da 
Qualidade (CMQ) da Manaus Previdência, assim como outros 
servidores da autarquia e os auditores internos do sistema de 
gestão da qualidade da norma.
A partir destas capacitações, os auditores internos realizarão 
auditoria na instituição no período de 4 a 8 de novembro, e os 
trainees (novos auditores) observarão as auditorias.

PREVIDÊNCIA SE PREPARA PARA
RENOVAR A ISO 9001/2015

 estrela da Manaus Previdência brilhou nos jogos dos 

Aservidores e dos estagiários. Neste último, os 
colaboradores garantiram a medalha de prata no Vôlei e 

na Natação, com Anderson Pedroza.
Na 8ª edição dos Jogos dos Servidores Municipais, o time 
feminino de Queimada conquistou a medalha de bronze e na 
versão Futsal, garantiu o registro do primeiro gol em jogos 
ociais.
Nas modalidades individuais, brilhou a estrela da atleta Ana 
Beatriz Costa, que garantiu medalha de ouro no No Gi (Jiu-Jitsu 
sem kimono), e Bruna Machado, que foi bronze no Tênis de 
Mesa.
Outros valentes atletas previdenciários também deram a sua 
contribuição para enriquecer o campeonato: Fernando 
Krichanã e Mateus Canto (Tênis de Mesa),  Thiago Freitas 
(natação) e Rafael Lauria (Futsal, Society, No Gi e Tênis de 
Mesa).

A IMPORTÂNCIA DA ISO
• A ISO 9001/2015 certica um sistema de gestão que 
garante a otimização de processos a m de atender os clientes e 
alcançar o sucesso sustentado, além de ser compreendida como 
uma espécie de pré-requisito para o alcance de novos patamares 
de premiações e certicações da previdência.

• A ISO foi uma das referências que garantiu sucesso na 
certicação da autarquia no Pró-Gestão/Nível 3 em 2019.

ATLETAS FAZEM HISTÓRIA
NA PREVIDÊNCIA
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 Conselho Nacional dos Dirigentes de 

ORegimes Próprios de Previdência Social 
(Conaprev) vai propor ao Ministério da 

Economia a criação, dentro de sua estrutura, de 
um conselho nacional voltado para os Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS). O assunto foi 
uma das decisões da 66ª Reunião Ordinária da 
entidade, realizada em Manaus nos dias 22 e 23 
de agosto, tornando a capital amazonense o 
centro dos debates previdenciários do País.

 Antes, no dia 21, na sede da Manaus 
Previdência, aconteceu a reunião da Comissão de 
Credenciamento e Avaliação do Programa de 
Certicação Institucional e Modernização da 
Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios (Pró-Gestão RPPS), da Secretaria de 
Previdência (SPrev). E fechando a pauta de 
reuniões, a autarquia abrigou o encontro técnico 
da Comissão Permanente de Acompanhamento 
de Ações Judiciais Relevantes (Copajure), 
integrante do Conaprev.

PREVIDÊNCIA 
EM DEBATE

VIDA SAUDÁVEL 
É TEMA DO 
PREPARA PREV 
DE SETEMBRO

A
limentar-se bem e praticar 
exercícios para ter uma 
vida e um envelhecimento 

saudáveis. Esse foi o recado da 
geriatra Karoline Rodrigues aos 
pré-aposentandos do município 
no terceiro módulo do Prepara 
Prev, programa da Prefeitura de 
Manaus, aplicado pela Manaus 
Previdência, que  orienta os 
servidores municipais para a 
aposentadoria.
E nos três últimos meses do ano 
tem mais. Conra o quadro ao 
lado e não deixe de participar. 
Dúvidas? Ligue (92) 3186-8000, 
das 8h às 17h.

FECHANDO OS TRÊS ÚLTIMOS 
MÓDULOS

17/10 – Passeio Cultural;
21/11-Planejamento nanceiro e 
familiar (o empreendedorismo como 
fonte de renda);
11/12 – A família como rede de 
suporte na aposentadoria.


