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PREPARAPREV 
Servidores participam do 1º módulo 

Inscrições :
Quem não assistiu o 1° módulo ainda pode participar dos demais. 
Basta se inscrever pelo :
fone (92) 3186-8027 ou projetos.manausprev@gmail.com  

O programa “Pensando o Futuro” 
foi retomado pela Manaus 
Previdência. Ele consiste numa 
tarde de palestras e orientações 
aos jovens pensionistas - com idade 
entre 16 e 24 anos incompletos – a 
fim de prepará-los para o 
encerramento da pensão por 
morte. As atividades abrangeram 
uma palestra sobre inserção no 
mercado de trabalho e uma oficina 
de elaboração de currículos. 

Após dois anos sem a realização 
presencial do Preparaprev, o 
programa de orientação para quem 
está prestes a se aposentar, a 
Manaus Previdência deu início ao 
evento no dia 28 de setembro. Com 
o tema “Legislação Previdenciária 
Municipal”, a Diretora-Presidente 
da autarquia, Daniela Benayon, 
apresentou o primeiro módulo. O 
encontro ocorreu no auditório da 
Universidade Paulista (UNIP), das 
14h às 16h, e reuniu cerca de 100 
servidores públicos municipais da 
Prefeitura de Manaus e da Câmara 
Municipal de Manaus (CMM). Os 
próximos dois módulos serão em 
26 de outubro e 30 de novembro, 
abordando os temas, respectivamente, 
“Cuidados com a saúde mental na 
aposentadoria” e “Organização 
financeira e familiar na 
aposentadoria”.             

PENSANDO O FUTURO 
Programa de orientação 
para jovens pensionistas

Lucas Batalha é eleito 
servidor destaque 

O servidor Lucas de Souza Batalha, 
chefe do Setor de Manutenção e 
Material (SMAT) da Manaus 
Previdência, foi eleito, a partir de 
votação interna, o Servidor 
Destaque da autarquia. A votação 
foi realizada na intranet por 
dezenas de colaboradores.

TCE-AM | 
Servidores 

concluem curso 

Onze colaboradores da Manaus 
Previdência participaram, em 
agosto, do curso “Formalização dos 
Processos e Procedimentos de 
Aposentadorias e Pensões”, 
oferecido pela Escola de Contas 
Públicas do Tribunal de Contas do 
Amazonas (ECP/TCE-AM). As aulas 
foram  ministradas pela instrutora 
Juliana Campagnolli, servidora do 
TCE-AM e especialista em Direito 
Processual Civil. 
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A Diretora-Presidente da Manaus Previdência, 
Daniela Benayon, esteve em  Curitiba, participando 
da 73ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos 
Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social 
(Conaprev), do qual é membro representante, a 
previdência da Prefeitura de Manaus.
A gestora é reconhecida pelo trabalho realizado na 
Manaus Previdência, que tornou-se referência 
nacional em gestão previdenciária de capital com a 
certificação do Pró-Gestão Nível IV.
O Pró-Gestão é uma certificação concedida pelo 
Ministério da Previdência e Trabalho, por meio de 
entidades certificadoras credenciadas, que 
reconhece os Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPSs) com as melhores práticas de gestão 
previdenciária no país.

RPPS | Presidente representa Manaus 
Previdência em conselho nacional

Servidores aprimoram conhecimento 
sobre ISO9001:2015

A cultura da qualidade tem sido desenvolvida em todos 
os setores da Manausprev. No mês de agosto, vinte 
servidores atualizaram seus conhecimentos por meio 
dos cursos “Leitura e Interpretação da NBR ISO 
9001:2015 e Certificação de Auditores Internos do 
Sistema de Gestão de Qualidade”, realizados pela BOS 
Consultoria e Treinamento. 
O aprimoramento já havia ocorrido em julho, quando 
servidores e estagiários concluíram o treinamento de 
“Introdução aos recursos tecnológicos da autarquia, 
realizado pelo Setor de Tecnologia da Informação 
(STIN). Outro curso aconteceu em setembro, “ISO 9001 
Descomplicada para Gestores Públicos”, sendo este, 
destinado à liderança, como diretores, chefes de setores 
e assessorias. As aulas foram ministradas pela 
economista e auditora da qualidade, da ESPI, Edcleia 
Silva. 

“Alcançamos ao longo dos 
últimos anos grandes conquistas, 
como certificações de qualidade 
em nível nacional, admissão de 
servidores via concurso público, 
modernização de serviços, 
gestão eficiente e boa reputação 
entre os RPPS do Brasil. 
Trabalhamos sempre para 
melhor servir os nossos 
segurados e beneficiários”, citou 
a diretora-presidente da Manaus 
Previdência, Daniela Benayon.  
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Manaus Previdência completa 17 anos

 do serviço prestado ao público. 
Outra conquista notável ocorreu no 
quesito premiações, que colocou a 
autarquia em destaque nacional. 
Em junho deste ano, a Manaus 
Previdência recebeu o 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), da Associação 
Brasileira de Instituições de Previdência 
Estaduais e Municipais (Abipem).
No ano passado, a Manaus Previdência 
conquistou também pela Abipem o 1º 
lugar no prêmio Destaque Brasil de 
Investimentos (Categoria 3: Acima de 
5.000  ativos);  

A Manaus Previdência completou 
17 anos de existência no mês de 
julho. Ao longo desse tempo, a 
autarquia alcançou maturidade na 
gestão previdenciária da Prefeitura 
de Manaus, e se tornou referência 
entre os regimes próprios de 
previdência do país.
Entre as conquistas alcançadas no 
último ano estão a manutenção da 
certificação do Pró-Gestão RPPS 
Nível IV, concedido pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência, e a 
manutenção da certificação da ISO 
9001:2015, que reforça a qualidade 

e o 1º lugar no prêmio Destaque 
de Responsabilidade 
Previdenciária (Grupo 2 – 
Categoria 2: De 30.000 a 10.001).
Além desses, recebeu quatro 
troféus do 12º Prêmio Aneprem 
(Associação Nacional de Entidades 
de Previdência dos Estados e 
Municípios): 1° lugar entre 
estados e capitais, de 
Responsabilidade Previdenciária; 
1° lugar na “Categoria Segurados” 
pelo projeto Acolher; 2º lugar na 
Categoria “Transformação Digital”, 
pelo Sistema de Agendamento 
Eletrônico (Sagem); e por último, 
2° lugar geral entre os melhores 
projetos de 2021, também pelo 
projeto Acolher.

Prêmios da Abipem à Manaus Previdência: Em  2022 / 2021

Prêmios concedidos pela Abipem à Manaus Previdência: Em 2022

CLASSIFICAÇÃO

1º

2º

1º

1º

3º

1º (2021)

1º (2021)

PRÊMIO

Entre estados e capitais, de Responsabilidade Previdenciária

 Categoria Segurados pelo projeto Acolher

Categoria Transformação Digital, pelo Sagem

Destaque Brasil de Investimentos (categoria ativos acima de 5.000) 

Destaque Brasil de Investimentos (Categoria 3:Acima de 5.000 ativos)

Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária (Grupo 2 – 
Categoria 2: De 30.000 a 10.001)

Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária (Grupo 2 – 
Categoria 2: De 30.000 a 10.001)

Prêmios concedidos pela Abipem à Manaus Previdência: Em 2021

2º  Entre os melhores projetos de 2021, também pelo projeto Acolher.

Edifício-garagem da Manaus 
Previdência é vendido

O edifício-garagem da Manaus 
Previdência foi vendido no mês de 
setembro por R$ 5.374 milhões. Toda 
a negociação foi empreendida pela 
Secretaria Municipal de 
Administração (Semad) que realizou 
um leilão. A aquisição foi feita por um 
empresário que não teve o nome 
divulgado. O edifício-garagem fica 
localizado na Avenida Floriano 
Peixoto, nº 134, esquina com as ruas 
Mundurucus e Quintino Bocaiúva, no 
Centro, e possui uma área total 
construída  de 13.524,22 metros 
quadrados. No momento, o prédio 
encontra-se desocupado.

ISO: Manausprev é certificada desde 2016.
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Cursos de Inclusão digital, zumba e exercitando 
a memória estimulam aposentados e pensionistas 

Cursos de Inclusão digital, zumba e exercitando a 
memória estimulam aposentados e pensionistas 
Os cursos Inclusão Digital, zumba e exercitando a 
memória alcançaram 70 aposentados e pensionistas 
da Manaus Previdência, de julho a setembro. Os 
cursos fazem parte do Programa Vitalidade 
idealizado pelo Setor Psicossocial. E todas as 
atividades ocorrem em parceria entre a Manausprev 
e a Escola do Serviço Público Municipal (ESPI), que é 
um órgão vinculado à Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão (Semad). 
A Diretora de Previdência (Diprev), Ana Sílvia 
Domingues, avalia que a reativação do programa é 
um troféu, porque todas as atividades ficaram 
suspensas por muito tempo, em razão da pandemia. 
“É uma sensação que vencemos os obstáculos e tudo 
está voltando ao normal”, comenta

Servidores recebem informação 
sobre proteção de dados 

Os servidores da Manausprev receberam instrução 
sobre o correto  tratamento de dados nos diversos 
processos organizacionais no âmbito da Prefeitura 
de Manaus. A orientação foi ministrada pela 
Comissão de Implantação da  Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD). Ela altera alguns artigos do Marco 
Civil da Internet e estabelece novas regras para 
empresas e órgãos públicos, no que diz respeito ao 
tratamento da privacidade e segurança das 
informações de usuários e clientes.

Estagiários: Roda de conversa tratou de “Gênero na sociedade.''
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Manausprev reúne 
gestores de RH

 A última edição do ManausPrev Itinerante 
aconteceu de forma presencial, na sede da Manaus 
Previdência, em agosto. As palestras abordaram 
orientação dos servidores que atuam na Gestão de 
Pessoas das secretarias e institutos da Prefeitura de 
Manaus.
Este foi o segundo encontro do ano da ManausPrev 
Itinerante, que integra o programa de educação 
previdenciária da Manaus Previdência.
Entre os participantes, estavam presentes os chefes 
de recursos humanos, auxiliares e assistentes sociais 
da Prefeitura de Manaus.
As palestras trataram de temas pertinentes aos 
trabalhos administrativos nos setores de RH, além de 
orientações previdenciárias aos servidores em geral.  

RONDÔNIA | VI Fórum Previdenciário

A Diretora-Presidente da Manaus Previdência, Daniela 
Benayon, apresentou duas palestras no VI Fórum 
Previdenciário, em Porto Velho/ Rondônia. A primeira 
tratou da “Experiência do Município de Manaus 
quanto à saúde e segurança do servidor municipal”. E 
a segunda abordou a "Experiência e a manutenção da 
certi�cação  institucional no Pró-Gestão RPPS”.

Cominv analisa 
investimentos

O Comitê de Investimentos (Cominv) da Manaus 
Previdência realizou a 17a. reunião ordinária, em 
setembro. O Superintendente de Investimentos 
(Supinv), Flávio Castro, informou que a autarquia 
possui em torno de 1, 2 bilhão de reais aplicados no 
mercado financeiro. Daí a necessidade de 
acompanhamento do Comitê, que se reúne duas 
vezes ao mês para analisar a carteira de 
investimentos e tomar decisões a respeito.  
 

Novos servidores entram em exercício
Três novos servidores entraram em exercício de julho em 
diante. A psicóloga Larissa Migliorin da Rosa, passou a 
integrar a equipe do Psicossocial; o técnico previdenciário 
(especialidade administrativa) Brendon Batista da Conceição, 
ingressou no Setor Financeiro e o Procurador Autárquico 
Dario Pereira de Souza Neto, na Procuradoria Jurídica (Projur) 
da Manaus Previdência. O concurso aconteceu em dezembro 
de 2021 e foi realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC).


