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Em audiência pública 
pelo YouTube, Manaus 
Previdência comemora 

números de 2020

Gestor de investimentos 
da Manaus Previdência se 
destaca com certificação 

máxima da Anbima



DADOS PREVIDENCIÁRIOS
Em 2020, a Manaus Previdência

concedeu 493 aposentadorias e pensões

de acordo com a prestação de contas da

autarquia. Até dezembro de 2020, havia

mais de 7,5 mil beneficiários de

aposentadorias e pensões no município

de Manaus, tanto do Poder Executivo

quanto do Poder Legislativo.

A maior parte das aposentadorias (77%)

são concedidas por tempo de

contribuição, enquanto 12% são por

invalidez e 11% são por idade.

Do total de aposentadorias, 46% são de

servidores da Educação (Semed) e 28%

da Semsa (Saúde) – as duas secretarias

municipais com maior número de

servidores.

Carteira de investimentos
cresceu 4.189% em 15 anos
A Manaus Previdência prestou contas de sua

situação financeira e atuarial, além do

desempenho da carteira de investimentos, em

audiência pública realizada pelo YouTube, no dia

23 de março.

A instituição fechou 2020 com uma carteira de

investimentos superavitária de R$ 1,2 bilhão em

ativos, que estão distribuídos em: 56,03% dos

recursos em renda fixa, como títulos pré-fixados

e DI; 34,87% em renda variável (fundo

imobiliário, fundos multimercados e bolsa de

valores); e 9,1% em investimentos no exterior.

De 2005 a 2020, a evolução da carteira de

investimentos da Manaus Previdência saltou de

R$ 28,5 milhões para R$ 1,223 bilhão, ou seja,

um crescimento 4.189,05% em 15 anos. Os

recursos são aplicados para a proteção do

patrimônio dos servidores.

MANAUS PREVIDÊNCIA FECHA 2020
COM R$ 1,2 BILHÃO EM ATIVOS
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A Manaus Previdência

promoveu em março a sua

primeira experiência em

Educação à Distância (EaD),

com a primeira turma do 

 online “Exercitando a

Memória”, uma das

atividades realizadas pelo

Programa Vitalidade, que

tem como princípio a

promoção da qualidade de

vida. A instrutora do curso

foi Stéfani Inacio Aguiar

Dias, psicóloga da Manaus

Previdência.

Pela plataforma “Google

Meet”, os aposentados e

deram início às atividades de

forma virtual, em função da

pandemia do novo

coronavírus.

Exercitando a
memória online
Curso foi a primeira experiência  

virtual do Programa Vitalidade

O Superintendente de

Investimentos e Presidente do

Comitê de Investimentos da

Manaus Previdência, Flávio

Castro, alcançou em fevereiro a

Certificação de Gestores Anbima

(CGA), considerada a mais

importante certificação

profissional do mercado

financeiro brasileiro e último

nível em termos de certificação

para a gestão de investimentos.

Certificação máxima Anbima
Gestor de investimentos da Manaus Previdência se destaca

– A importância da atenção

para a memória, os diferentes

tipos de atenção e os efeitos

da idade sobre a atenção;

– Alterações normais e

patológicas da memória:

esquecimento e Alzheimer;

– Memória auditiva e musical;

– Memória emocional e

autobiográfica;

– Métodos de memorização; 

 – Estimulação cognitiva:

exercícios em todas as aulas e

para realizar em casa.

O processo de certificação foi

composto por duas fases.

Atualmente, nenhum Regime

Próprio de Previdência Social

(RPPS) do Brasil possui em seu

quadro de servidores efetivos

profissionais certificados na CGA,

dado o grau de dificuldade das

provas, que requerem

conhecimentos amplos em áreas

como economia, contabilidade,

direito, finanças e estatística.

O curso, que começou no dia

18 de março e foi até 1º de

junho, tinha aulas às terças e

quintas-feiras. 

O conteúdo abordou

assuntos como:

– Definição de memória: os

diferentes tipos de memória;

a influência da idade sobre a

memória e a influência do

nosso estilo de vida sobre a

memória; memória e sua

relação com as demais

funções cognitivas;
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Pandemia
aumenta 

 óbitos de
segurados

  

A pandemia do novo

coronavírus impactou o

número de segurados do

município, segundo

levantamento feito pela

Manaus Previdência. Em um

ano, o número de excluídos

da folha de beneficiários

(aposentados e pensionistas)

 por falecimento, aumentou

157,84%. O levantamento é

referente ao período de abril

de 2020 a março de 2021;

em comparação com o

período de abril de 2019 a

março de 2020.  

Os registros de óbitos são

informados à instituição,

seja pelos familiares ou

pelos cartórios de Registro

Civil. 

Dessa forma, a Manaus

Previdência, efetua a

exclusão dessas pessoas dos

seus sistemas. 

Têm direito à

pensão dos

segurados

beneficiários como

cônjuges,

companheiros e

filhos menores de

21 anos ou

maiores inválidos -

desde que a

invalidez seja

preexistente ao

óbito e tenha

ocorrido antes dos

21 anos.

A Manaus Previdência planeja

implantar em 2021 o manual de

compliance para sistematização

de práticas relacionadas à Gestão

de Riscos, Controles Internos e à

Governança. 

Manual de Compliance na Manaus Previdência
A iniciativa pretende ser pioneira na administração pública municipal

A iniciativa é pioneira na esfera

pública municipal e pode servir

de parâmetro para demais

instituições que queiram aderir às

boas práticas corporativas de

eficiência e gestão.

A proposta do manual partiu da

chefe de Gestão de Pessoas da

autarquia, Bruna Machado, sob

supervisão da Professora Ângela

Bulbol, doutora e especialista na

área de compliance no Amazonas.
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