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CARGO/ESPECIALIDADE: 05 - ANALISTA
PREVIDENCIÁRIO - ESPECIALIDADE AUDITORIA

CLASSIFICAÇÃO

1º THAMARA GRIMM MONIZ FERREIRA

NATALIE MAGALHÃES COUTINHO2º

NOME

CARGO/ESPECIALIDADE: I09 - TÉCNICO
PREVIDENCIÁRIO - ESPECIALIDADE ADMINISTRATIVA

CLASSIFICAÇÃO

6º FRANCINE KETTERMANN CAVALLI

BRENDON BATISTA DA CONCEIÇÃO7º

1º MARCELO CHIL ZANGIACOMO 

LAYLSON DE LIMA SIQUEIRA2º

3º LEONARDO SILVA ALMEIDA

OSVALDO MACHADO DE CARVALHO JUNIOR4º

WILLIAN WANDERLAN ABREU DE SOUZA JUNIOR5º

NOME

CARGO/ESPECIALIDADE: I09 - ANALISTA
PREVIDENCIÁRIO - ESPECIALIDADE PSICOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO

1º LARISSA MIGLIORIN DA ROSA

NOME

CARGO/ESPECIALIDADE: A01 - PROCURADOR AUTÁRQUICO

CLASSIFICAÇÃO

6º

7º

9º

8º

1º

2º

3º

4º

5º

NOME

BRUNA DA SILVA BESSA

JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA

JEAN CLAUDIO LIMA SOMBRA JUNIOR

EDUARDO ALVES MAFRA

DARIO PEREIRA DE SOUZA NETO

SANDRO RAFAEL DA COSTA FREITAS 

HERICK FEIJO MENDES

LUCAS PEDROSA FERNANDES

JORDAO DEMETRIO ALMEIDA
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MANAUS PREVIDÊNCIA PROMOVE ACOLHIDA 
AOS NOVOS SERVIDORES CONCURSADOS

A Manaus Previdência promoveu a acolhida dos novos 
servidores, a fim de recepcionar os nomeados no 
concurso público que iniciaram sua trajetória em maio e 
junho. Até o momento, dez servidores tomaram posse 
dos cargos de técnicos e analistas previdenciários (vide 
tabela ao lado).

O encontro foi mediado pela diretora de Administração 
e Finanças, Lyvia Guimarães, a fim de apresentar a 
cultura organizacional e a estrutura da autarquia 
municipal. Os novos servidores participaram da 
dinâmica de apresentação pessoal, promovida pelo 
Setor de Gestão de Pessoas (SGEP) e pela Assessoria 
Técnica (Astec), quando puderam falar sobre suas 
formações, experiências, expectativas e hobbies.

“Nossa expectativa é que os novos servidores venham 
somar esforços ao trabalho já desenvolvido pelos 
veteranos. Dessa forma possamos nos manter como 
referência nacional em gestão de regime próprio e 
seguir em frente para alcançar nossa visão, que é ser 
uma previdência digital, acessível a todos os segurados 
e beneficiários até 2025”, pontuou a 
diretora-presidente, Daniela Benayon.

Na integração, a assessora técnica, Márcia Assunção, 
compartilhou sobre as certificações no Pró-Gestão RPPS 
e na ISO 9001:2015, bem como as premiações das quais 
o RPPS participa. Já a chefe do SGEP, Bruna Machado, 
esclareceu as dúvidas sobre o sistema de ponto e 
demais questões de relacionamento interpessoal.
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Manaus Previdência/Semcom

A Manaus Previdência divulgou o resultado final do 
concurso para o cargo de Procurador Autárquico 
(edital 01/2021), organizado pela Fundação Carlos 
Chagas (FCC) e composto de duas fases. A 
classificação final consta de nove candidatos. O 
edital foi publicado no Diário Oficial do Município 
(DOM), Edição 5364. O candidato ainda irá tomar 
posse. 

O edital dispõe uma vaga para o cargo, ou seja, para 
o primeiro colocado da lista de aprovados, além de 
cadastro reserva.

PROCURADOR AUTÁRQUICO

Foto: Dara Oliveira - ASCOM
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‘FELIZ VIDA NOVA’ DÁ BOAS VINDAS 
AOS NOVOS APOSENTADOS

A Manaus Previdência homenageou os novos 
aposentados municipais do 1º trimestre de 2022, no dia 
29 de abril, com o retorno do programa “Feliz Vida 
Nova” de forma presencial. O evento estava suspenso 
há dois anos, devido à crise sanitária da Covid-19, por 
isso, o acolhimento era realizado de forma virtual. 
Agora, o Feliz Vida Nova retoma os encontros por conta 
do alto índice de vacinação na cidade.

No evento, a gerente de Previdência, Poliane Rio, 
abordou os direitos e deveres do aposentado, além de 
normas e legislações inerentes que regem o regime 
previdenciário. A assistente social, Paula Suellen 
Mendes, compartilhou sobre os projetos que a 
autarquia oferece ao público aposentado, como o 
programa Vitalidade, que inclui cursos, ações e 
serviços.

Ao final, cada um dos novos aposentados recebeu da 
Manaus Previdência o troféu “Obrigado, Servidor”, 
como forma de agradecimento pela contribuição com 
qualidade prestada durante toda a jornada no serviço 
municipal. Eles foram convidados a participar de um 
brunch ao final do evento.

A cada três meses a autarquia reúne uma nova turma 
de aposentados, com o propósito de acolher os novos 
segurados nesta nova etapa da vida, a tão esperada 
aposentadoria. Dessa forma, a próxima turma será 
recebida no mês de julho.

Uma das participantes é Marlenilza Marinho Reis, pedagoga 
da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que trabalhou 
por 37 anos no serviço público. “Esse é um momento de 
felicidade porque contribuí bastante para a educação. Para 
mim foi gratificante, porque a gente não espera ser 
homenageado e lembrado por isso”. Sobre os planos após 
aposentadoria, ela acrescentou o desejo de ir morar com os 
irmãos em outro Estado. “Vou para o Nordeste”, afirmou.

Também servidora da Semed por 37 anos, Maria Nonata de 
Souza Bezerra, 63 anos, assegurou que seu dever foi 
cumprido como servidora e agora quer aproveitar mais 
tempo com a família. “Trabalhei nos últimos 17 anos em uma 
escola no Lírio do Vale, como secretária. Também passei por 
outras escolas. Pretendo agora fazer muitas coisas ainda em 
prol da minha família e amigos que precisarem de mim. Achei 
muito maravilhoso esse encontro, a atenção de cada um dos 
funcionários da Manaus Previdência conosco”.

Marlenilza Marinho Reis 
recebe troféu do analista 

previdenciário Caio Andrade

Maria Nonata recebe 
troféu da gerente de 

Previdência Poliane Rio.

Boas vindas aos novos aposentados.
Fotos: Cinthia Guimarães - ASCOM



A Manaus Previdência esteve presente na 55ª edição do 
Congresso Nacional da Associação Brasileira de 
Instituições de Previdência Estaduais e Municipais 
(Abipem), que ocorreu nos dias 8, 9 e 10 de junho, em 
Fortaleza (CE). A autarquia municipal recebeu duas 
premiações de destaque: 1º lugar no Prêmio Destaque 
Brasil de Investimentos (categoria ativos acima de 
5.000); e 3º lugar no Prêmio Destaque Brasil de 
Responsabilidade Previdenciária (Grupo 2 – Categoria 2: 
De 30.000 a 10.001).

O Congresso da Abipem reúne diversos especialistas em 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e 
promove cursos, palestras, premiações e workshops no 
âmbito previdenciário, Para representar a Manaus 
Previdência estavam a diretora-presidente, Daniela 
Benayon, e o Superintendente de Investimentos e 
presidente do Comitê de Investimentos da autarquia, 
Flávio Rodrigues Castro.

Considerado o maior evento de Previdência Pública do 
Brasil, o evento durou três dias consecutivos, no Centro 
de Evento do Ceará, localizado na Av. Washington 
Soares, 999 – Edson Queiroz, em Fortaleza (CE). 
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PREFEITURA DE MANAUS CONQUISTA NOVA 
CERTIFICAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO  

MANAUS PREVIDÊNCIA É CAMPEÃ DO 
PRÊMIO ABIPEM PELO TERCEIRO ANO 

Roberto Moisés dos Santos (Alagoas Previdência), Daniela Benayon 
(Manaus Previdência), Daniel Ribeiro (Fumpres Salvador) e Flávio 

Rodrigues de Castro (Superint. Investimentos da Manaus Previdência).
Foto: Arquivo Manaus Previdência

Neste ano, foi o terceiro ano consecutivo, com o 1º 
lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos 
(categoria ativos acima de 5.000). Isso demonstra o 
empenho da Manaus Previdência em buscar sempre 
os melhores resultados econômicos e sociais para 
garantir aos beneficiários um serviço de qualidade.

Com cerca de R$ 1,25 bilhão investidos em fundos e 
títulos públicos, atualmente a autarquia é 
responsável por efetuar o pagamento de 7,9 mil 
benefícios, entre eles aposentadorias e pensões, da 
Prefeitura e Câmara Municipal de Manaus (CMM). 

Flávio Rodrigues conquista certificação.
Foto: Dara Oliveira - ASCOM

A Prefeitura de Manaus, via Manaus Previdência, 
recebeu nova certificação na área previdenciária. Em 
maio, o Superintendente de Investimentos da Manaus 
Previdência, Flávio Rodrigues de Castro, conquistou a 
certificação de gestor de recursos de RPPS no 
mercado financeiro, em nível avançado, emitido pelo 
Instituto Totum – instituição credenciada pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência.  Com isso, 
elevou a reputação da instituição entre os Regimes 
Próprios de Previdência do Brasil (RPPS).
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MANAUS PREVIDÊNCIA SE TORNA 
REFERÊNCIA PARA RPPS'S DO PAÍS

Em abril e maio, a Manaus 
Previdência recebeu a visita de 
representantes de dois Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS) 
do país: o Instituto de Previdência dos 
Servidores de Teresina (IPMT) e com o 
Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de 
Joinville (Ipreville). As visitas foram 
para troca de experiências no campo 
da gestão previdenciária, mais 
especialmente, sobre o Pró-Gestão.

O Gestor de Investimentos do IPMT, José Veloso, 
passou quatro dias na sede da Manaus Previdência (26 
à 28 de abril). Inicialmente ele foi recebido pela equipe 
da Superintendência de Investimentos (Supinv), que 
compartilhou a sua estrutura de investimentos com 
Veloso. Mas também esteve presente na audiência 
pública de prestação de contas da autarquia (27/4), 
bem como participou da reunião de indicadores 
(28/4). A RPPS de Teresina está se preparando para a 
fase inicial da certificação do Pró-Gestão.

A equipe do Ipreville foi acolhida pela autarquia no dia 
24/5, em reunião que durou o dia todo, para além de 
promover suas práticas previdenciárias, também 

compartilhar o funcionamento de sua estrutura 
organizacional. O Ipreville detém o nível III do 
Pró-Gestão, e almeja o nível IV. Estiveram na Manaus 
Previdência, o presidente Guilherme Machado Casali; 
o Gerente Administrativo Felipe Popovicz; o Gerente 
de Previdência Marco Aurélio Corrêa; e a Gerente 
Financeira Jucemeri Cabral.

Entre os Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS), a Manaus Previdência é uma referência 
nacional em gestão previdenciária de capital com a 
certificação do Pró-Gestão Nível IV. Além de Manaus, 
apenas Jundiaí (SP) possui este nível.

Reunião com o gestor de investimentos do IPMT, José Veloso
Foto: Dara Oliveira - ASCOM

NOVA VERSÃO DO MANUAL DO APOSENTADO JÁ ESTÁ NO AR
A Manaus Previdência publicou em seu portal a 
nova versão do Manual do Aposentado, 
também conhecida como Manual 
Previdenciário do Servidor Municipal. O 
material educativo foi elaborado para 
esclarecer diversas dúvidas do universo 
previdenciário para todos os servidores 
municipais, além de aposentados e pensionistas 
do município.

De modo geral, o manual é organizado em 10 
capítulos, com informações fundamentais de 
como o seu direito é assegurado pela autarquia, 
bem como questões do sistema previdenciário 
brasileiro, tipos de proventos. Além disso, 
explica quais são os projetos sociais que a 
Manaus Previdência oferta a seus beneficiários.

Arte: Jonas Pereira - ASCOMArte: Jonas Pereira - ASCOM



CONFIRA OS PRINCIPAIS DADOS:
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MANAUS PREVIDÊNCIA CONSOLIDA RESULTADOS 
PREVIDENCIÁRIOS E FINANCEIROS DE 2021

Em audiência pública, a Manaus Previdência prestou 
contas dos trabalhos realizados no ano de 2021, cuja 
apresentação abordou três eixos principais: 
benefícios previdenciários, programas e projetos; 
carteira de investimentos; e situação atuarial, que 
trata dos desafios da previdência para o futuro.

O evento foi realizado na quinta-feira (28/4), no 
auditório da Prefeitura e com transmissão ao vivo 
pelo canal da autarquia no Youtube, onde a 
sociedade em geral participou pelos comentários.

O ano de 2021 fechou com dados previdenciários 
relevantes: 7.905 benefícios, sendo 6.094 
aposentadorias e 1.811 pensões.

Alguns dos programas oferecidos aos segurados e 
aposentados são: Prepara Prev, programa de 
orientação para aposentadoria; Manausprev 
Itinerante, programa de educação previdenciária para 
servidores ativos e gestores de Recursos Humanos 
municipais, entre outros.

Apesar da enorme crise sanitária enfrentada pelo 
Município em 2021, e das adequações a novas formas 
de prestação de serviço por meio de canais virtuais e 
de regime de teletrabalho, a autarquia manteve a 
qualidade e eficiência na execução de sua atividade, 
conquistando duas importantes manutenções de 
certificação: Pró-Gestão – Nível IV e ISO 9001:2015, 
além de cinco prêmios nacionais.

1.25 bilhão investidos.

46,46% em
renda fixa

43,19% em
renda variável

10,35% em investimentos
no exterior

Diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela 
Benayon, conduziu a apresentação da audiência

Fotos: Altemar Alcantara - Semcom

Carteira de Investimentos 2021:


