
atuarial do órgão, garantindo o pagamento dos benefícios e  
reduzindo ou até mesmo eliminando, os repasses que o 
Tesouro municipal tem de fazer para garantir a aposentadoria 
e pensões dos segurados.
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Confira datas e locais dos polos

Faça seu agendamento do Censo no site

http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

Manaus Previdência
Notícias

Prefeitura de Manaus realiza censo em 
busca do equilíbrio previdenciário

Leia mais na página 2

A Prefeitura de Manaus está realizando o censo 
previdenciário do município. O objetivo é atualizar os dados 
cadastrais de servidores públicos efetivos ativos e inativos, 
pensionistas, e seus respectivos dependentes. 
            O recenseamento começou no dia 17 de fevereiro e vai 
até 17 de junho. Para passar pelo procedimento, o público-alvo 
deve agendar o atendimento, que pode ser feito por meio de 
banners do censo previdenciário disponível nos sites da 
Prefeitura de Manaus (http://www.manaus.am.gov.br/) e 
d a M a n a u s  P r e v i d ê n c i a  
(http://www.manausprevidencia.manaus.am.gov.br).
            O prazo para o agendamento está disponível desde o dia 
11 de janeiro e será encerrado no dia 16 de junho. Nos mesmos 
endereços eletrônicos os servidores têm disponíveis cartilhas 
com todas as informações sobre o trabalho. Dúvidas sobre o 
procedimento poderão ser elucidadas pelos telefones (92) 
3186-8000 (call center) e (92) 3186-8023 (coordenação do 
censo), de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, ou pelo email 
censomprev@pmm.am.gov.br.
       A partir da atualização da base cadastral, a Manaus 
Previdência pode projetar as receitas e despesas para o 
pagamento dos benefícios dos segurados, de acordo com a 
expectativa de vida de  cada um. 
            Esse cálculo permite que sempre se procure o equilíbrio

Servidores da Manaus Previdência 
abriram o censo com um teste 
piloto no dia16 de fevereiro

Mais informações, ligue para

(92) 3186-8000 ou 3186-8023



PERCENTUAL
REALIZAÇÃO TOTAL

MASSA ACUMULADA
PLANEJADA

META ACUMULADA
PLANEJADA

23,9891%

24,2068%

21,7633%

Para proporcionar maior comodidade aos que vão participar do 
Censo Previdenciário, foram instalados polos em locais onde há 
maior aglomeração de servidores. Ao todo, são 16 polos disponíveis, 
sendo um permanente, na Manaus Previdência e outros 15 volantes, 
que vão permanecer em locais diferentes por um determinado 
período tanto na estrutura do Executivo municipal como também no 
Legislativo. 
Por uma questão de comodidade, a coordenação do censo destaca 
que é importante o servidor ficar atento aos locais e datas de 
funcionamento dos polos, a fim de agendar o recenseamento nas 
datas disponíveis no posto que funcionará no seu local de trabalho ou 
próximo dele. Isso porque cada polo trabalha com número diário de 
atendimento limitado e se o servidor perder a data de atendimento do 
seu polo, terá que se deslocar para um mais distante e disputar as 
vagas com os servidores de outras secretarias.

Até final de março, nove polos foram abertos, sendo um na 
Manaus Previdência (onde todos aposentados e pensionistas vão 
ser recenseados, assim como ativos que escolherem esse posto). 
Destes, somente os que funcionavam na Prefeitura e na Câmara 
Municipal já encerraram suas atividades. Em abril, mais três polos 
iniciarão os atendimentos: Sul, Leste II e Norte I.

A metodologia adotada pela Manaus Previdência para 
realizar o censo previdenciário está agradando os segurados. A sra. 
Lucielma Souza, filha da aposentada Lucilita Corrêa de Souza, 64, foi 
uma das que aprovou o procedimento. D Lucilita tem locomoção 
reduzida e anda de cadeiras de rodas, em decorrência de um 
acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu em 2010. Por isso, 
Lucielma está sempre ao lado da mãe e a acompanhou na hora de 
realizar o recenseamento. Em menos de 20 minutos, ambas estavam 
na última etapa do processo, que é a digitalização dos documentos. 
“Estamos sendo bem tratados e a própria locomoção da minha mãe 
aqui, no prédio, acontece de forma tranquila pela adequação do 
prédio”, disse.

Metodologia aprovada

Notícias

Polos nas secretarias descentralizam atendimento

Em 22 dias, mais de seis mil pessoas recenseadas

Manaus Previdência2 Notícias

Lucielma é a fiel escudeira da mãe Lucilita

Polo Prefeitura (em cima) e Polo Semed

SECRETARIA QUANTIDADE MASSA REALIZADO

Em 22 dias úteis de trabalho, a equipe do censo previdenciário já 
cadastrou mais de 6,9 mil pessoas, entre servidores ativos, 
aposentados e pensionistas. O número praticamente iguala a meta 
esperada para o período (24%), mostrando o sucesso do trabalho. Ao 
todo, serão recenseadas 28.934 pessoas. No Polo Câmara 
Municipal, por exemplo, foram abertos dois dias adicionais devido o 
registro de 100% de lotação no local. Outra mudança que agradou 
muito foi aceitação de ativos no Polo Manaus Previdência, 
inicialmente destinados somente a aposentados e pensionistas. 

Resultado por secretaria

Resultado geral



Já estão em plena atividade na Manaus Previdência os primeiros 
candidatos aprovados no concurso público realizado em 2015. Foram chamados 
23 aprovados, tanto do nível médio (Técnico Previdenciário) quanto do nível 
superior (Analista Previdenciário), que começaram a se apresentar em setembro. 
Acolhidos, os recém-empossados participaram de um curso de formação onde 
tiveram a oportunidade de conhecer desde a legislação relativa à área 
previdenciária até os aspectos psicológicos e de atendimento a uma clientela que, 
em sua maioria, já está na terceira idade. O curso foi uma parceria da Manaus 
Previdência com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão 
Socioeducacional (Espi), que tem expertise na preparação de servidores. A 
iniciativa inédita da Manaus Previdência foi elogiada pela direção da Espi, que 
cogitou estender o procedimento a outros órgãos do município.

Nova Convocação

Notícias
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Primeira turma de concursados toma posse

    

“Coração, por que te 

agitas?

Por que sofres tanto, em 

vão?
Se aquele por quem 

palpitas,

Esqueceu-te, Coração!

O coração que jurava

Eternamente amar,

Partiu, bem vês não te 

amava!

Partiu pra não mais 

voltar”.

Poesia do Coração

    E uma segunda turma de aprovados 
será convocada ainda neste primeiro 
semestre. Quantidade e cargos estão 
sendo definidos pela comissão do 
concurso. 
   Em quase 11 anos de existência, o 
concurso público realizado pela Manaus 
Previdência foi o primeiro da história do 
órgão. Foram disponibilizadas 57 
vagas, entre níveis médio e superior, 
incluindo os de cargo de Procurador 
Autárquico. A direção da previdência 
municipal já está trabalhando num plano 
de ação para receber a segunda turma 
de concursados, tal qual ocorreu com a 
primeira. 

Augustinho Belém de Souza, 77, é um dos mais animados e entusiastas segurados da previdência municipal. 

Comunicativo e participativo, brinca com todos com a leveza própria dos que têm alma de criança. Possui o dom de 

encantar, e entre os atributos para isso, canta e faz poesia. Na verdade, fazia poesia... e com uma beleza que extasiava a 

quem tivesse oportunidade de usufruir de sua companhia em casa, no trabalho, nas rodas de amizade... 

Solícito e com uma inspiração invejável, Augustinho nunca negava uma poesia a quem pedisse. “Bastava uma palavra, 

qualquer uma, e em cima dela fluíam os versos. Eu olhava para o céu... e as palavras brotavam da mente”, lembra, 

saudosista, citando o período de 1969 a 1972 como o momento em que viveu essa fase áurea.

Mas, o homem que tanto enlevava pelos doces poemas, conheceu o poder das palavras que machucam. Um dia, ouviu 

de alguém que tanto considerava uma insinuação maldosa sobre suas poesias.  Sentiu a alma dilacerar e entristeceu 

de tal forma que a decantada inspiração, então tão fecunda, simplesmente desapareceu. “São 43 anos sem conseguir 

produzir uma única linha”, diz, com os olhos entristecidos pela lembrança dos acontecimentos. “Mas, tenho 

expectativa de um dia voltar a me inspirar. Quem sabe?”, especula, esperançoso, sem almejar resposta. 

Os colegas e colaboradores da Manaus Previdência também acreditam na superação do poeta. “Faz escuro, mas eu 

canto”, já anunciava o poeta Thiago de Mello. Enquanto a inspiração não volta, Augustinho declama aos que têm 

sensibilidade para ouvir as poesias que fazia e que ainda guarda na memória, à medida que nunca transcreveu 

nenhuma para o papel.

Dinâmica promovida por Darla
Gondim no curso de formação

Parte da equipe dos novos colaboradores
da Manaus Previdência

Esse é o meu dom!Esse é o meu dom!

À espera da volta da 
alegria de encantar

em versos
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Fac-simile do texto da 
Mensagem do Prefeito à 
Câmara Municipal de Manaus, 
com o balanço dos trabalhos 
realizados em 2015 e as metas 
p a r a  2 0 1 6 .  A M a n a u s  
P r e v i d ê n c i a  i n t e g r a  a  
Administração Indireta na 
es t ru tu ra  do  Execu t i vo  
Municipal.

Balanço fecha com saldo positivo em 2015

Nova forma de atuação do Cominv, entre outras ações, contribuíram para
uma atuação segura da Manaus Previdência na área de investimentos 

Patrimônio Previdenciário
R$ MIL

Ano Investimentos

2011

2008

2014

2012

2009

2015

2013

2010

2005
2006
2007

R$   28.525,56

R$ 443.321,21

R$ 181.772,58

R$ 656.718,00

R$   60.602,39

R$ 465.710,36

R$ 287.398,58

R$ 748.133,66

R$ 149.014,34

R$ 502.737,61

R$ 380.431,18

A Manaus Previdência fechou 2015 
com um montante de R$ 748 milhões relativos 
ao patrimônio de investimentos da autarquia. 
Um crescimento de 60,64% em relação a 
janeiro de 2013. A evolução do patrimônio é 
resultado de uma série de medidas adotadas a 
partir de em 2013, dentre as quais destacam-
se: estruturação do Comitê de Investimentos; 
estruturação do Conselho Fiscal; atuação ativa 
do Conselho Municipal de Previdência; e 
implementação da segregação de massas.
Tal conquista foi um dos destaques da 
mensagem do Executivo Municipal à Câmara 
Municipal de Manaus, por ocasião da abertura

dos trabalhos legislativos. No balanço 
apresentado, o órgão conseguiu, em três 
anos, resgatar alguns fundos de alto risco, 
diminuindo para 15 os investimentos 
deste patamar. Todos os outros, porém, já 
tiveram os resgates solicitados e hoje 
correspondem apenas a 28,09% da 
carteira de investimentos. O foco dessa 
gestão é preservar ao máximo a carteira 
devido ao momento político-econômico 
em que se encontra o País e, por isso, a 
maior parte dos investimentos tem sido 
feito em aplicações de renda fixa que 
possuem títulos públicos federais.  

Olha quem chegou!
Parabéns aos novos aposentados!

De janeiro a 15 de março de 2016, 63 novos aposentados engrossaram as fileiras da Manaus
Previdência e...

Bem-vindos à sua nova casa, amigos aposentados. E para ter acesso a alguns dos nossos serviços, 
basta acionar o Portal do Segurado (http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/portal-do-
segurado/). Quer falar conosco? Ligue  92) 3186-8000, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

LUÍS VENÂNCIO NETO foi o primeiro aposentado de 2016. Dos quadros da Secretaria Municipal
de Educação (Semed), Venâncio atuava na E.M.E.F Senador Fábio Pereira de Lucena Bittencourt,
no bairro Nova Esperança, zona Oeste, onde ministrava aula de matemática. Depois de 30 anos e
sete meses, solicitou a aposentadoria. Apesar de amar o que fazia, Venâncio diz que a aposentadoria
está bem resolvida no seu dia a dia.Lamenta, inclusive, que ainda não tenha aproveitado um descanso
maior, à medida que está tratando da saúde e tem tido várias consultas médicas. “Ainda não parei.
Mas, olhando para trás, vejo que tudo valeu a pena, pois sempre fiz o que gostava.
Então, considero-me realizado”.

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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