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ANEPREM DIVULGA VENCEDORES DO 9º PRÊMIO 
ANEPREM DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO 

PREVIDENCIÁRIA 

O TRIUNFOPREV viu mais uma vez  suas práticas de 
gestão previdenciárias serem reconhecidas 
nacionalmente pela Associação Nacional de Entidades 
de  Estados e Municípios – ANEPREM. O município 
ficou em 2ª lugar entre os municípios da federação na 
categoria pequeno porte.  O prêmio visa estimular as 
unidades gestoras dos regimes próprios de 
previdência a desenvolverem boas práticas de gestão, 
por meio de ações que possam aperfeiçoar o 
desempenho, recuperar e garantir sua confiabilidade 
junto aos servidores, fornecedores e toda sociedade. 
São iniciativas que não demandam recursos, mas 
gestão das ferramentas já existentes baseadas nos 
princípios da transparência, equidade, ética, 
responsabilidade corporativa e social. A participação 
do Instituto e a premiação é bastante positiva, pois 
tem como objetivo impulsionar a eficiência na gestão 
pública, contribuindo assim para a perenidade do 
sistema previdenciário municipal. A entrega do 
prêmio ocorrerá no dia 21 de junho de 2018 por 
ocasião do 1º Congresso Nacional de Previdência dos 
Servidores Públicos, realizado conjuntamente pela 
Aneprem e Abripem em Florianópolis, entre os dias 20 
a 22 de junho. 
 

CONSELHOS PARA UMA APOSENTADORIA FELIZ. 

“A preparação para a terceira idade deve começar 

no mais tardar na adolescência. Uma vida que é 

vazia de propósitos até os 65 não irá se tornar plena 

na aposentadoria.” 

 

 

 

 

 

“Não existe partida para aqueles que 

permanecerão eternamente em nossos 

corações”. 

ESPAÇO SAÚDE: RECEITAS DA COZINHA 

TRIUNFENSE 

 

SOPA DE MACAXEIRA, DE ZÉLIA MAIA 

Ingredientes: 1  colher de sopa de cebola picada e 

dourada em 1 colher de sopa de manteiga; 250 

gramas de macaxeira descascada e cortada em 

pedacinhos; ½ litro de água; ½ litro de caldo de carne; 

cheiro verde a gosto.  Modo de fazer: Junte tudo 

(macaxeira e água) e ferva até ficar completamente 

cozido. Passe na peneira (hoje no liquidificador) e 

depois, adicione uma colher de sopa de manteiga, o 

caldo de carne e o tempero verde. Leve para ferver 

novamente e sirva quente. 
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01 MARIA NAIR DA SILVA MOURA 
MARIA ODETE FRUTUOSO 
MARLI MARIA DOS SANTOS  
MARLENE MARIA DOS SANTOS RAMOS 

03 MARIA ASSUNÇÃO DA COSTA PEREIRA 
FRANCISCA DA SILVA AMARAL 

04 MARIA DALCIMERE ALVES DE SOUZA 

06 MARIA SOLANGE GOMES DE OLIVEIRA 

07 MARIA DE SOUZA DINIZ 

08 MARIA JOSÉ DE ARRUDA 

12 DINÁURIA PEREIRA LIMA CAVALCANTE 
JOÃO FRANCISCO CORREIA 

17 ODETE DE MELO FEITOSA 

18 WILSON PEREIRA DA SILVA 

19 MARIA DO SOCORRO SANTOS 

20 TEREZA LIMA DOS SANTOS 
MARIA EUNICE DOS SANTOS SILVA 
MARIA HELENA DE OLIVEIRA 

25 ELIAS MORENO DOS SANTOS 

27 MARIA DE FÁTIMA SILVA 

28 MARIA DE LOURDES SANTOS 

29 ROSA MARIA DE JESUS MAGALHÃES 

30 IRENE BARBOSA DE SOUZA 

 

 

+ SAÚDE +VIDA 

DICAS SAUDÁVEIS 

 

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E 
GERONTOLOGIA ADVERTE! 

 

Dicas da SBGG para reduzir o impacto do frio na 
saúde de idosos:  
1.Utilizar roupas e agasalhos adequados para 
proteção de ambientes ao ar livre e salas frias. 
Como bonés, toucas, mantas e etc; 
2.Tomar bebidas quentes como chás, chocolate, 
bem como ingerir sopas e caldos; 
3.Banhos devem ser rápidos e em temperaturas 
amenas; 
4.A hidratação da pele devera ser recomendada 
sempre com uso de hidratantes tópicos para 
diminuir a sensação de pele seca; 

5.Usar cobertores que retenham calor 
principalmente no período do sono quando há 
um declínio da temperatura corporal; 
6.Tomar as vacinas contra gripe e pneumonias; 
7.Buscar ajuda médica se o idoso apresentar 
sintomas de confusão mental e calafrios, ou 
dificuldades respiratórias; 
8.Fazer exercícios de alongamento com 
orientação de professores de educação física ou 
fisioterapeutas; 
9.Reposição de vitamina D pela falta de exposição 
ao sol deve ser orientada por nutricionistas ou 
médico assistente. Outras fontes de obtenção do 
nutriente são peixes como atum, sardinha e 
salmão. Gema de ovos, bifes de fígado e 
cogumelos também são ricos em vitaminas. 
 

CAPITAL  DO TRIUNFPREV EM 30.04.2018 

 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV IMA-B TP 372.317,36 

BB PREV RF IFR M1 2.203.082,46 

BB PREV RF IDKA 2 734.723,40 

BB PREV PERFIL 357.873,81 

BB PREV FLUXO 13.049,62 

BB PREV MULT 20.536,95 

SALDO EM C. CORRENTE 7.276,10 

TOTAL 3.708.859,70 

 

FALE COM O TRIUNFOPREV 

 

Por telefone: (87) 3846-1667 

Por email: triunfoprev@gmail.com 

Pessoalmente: Av. José Veríssimo dos Santos, 247 

Bairro Guanabara – Triunfo-PE. 

De segunda a sexta-feira no horário de 7 às 13 horas. 
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