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III ENCONTRO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 

No dia 31/10/2018, no Salão Nobre da Prefeitura 

Municipal, das 9h às 

12h e das 13h30 às 17h 

o Instituto de 

Previdência dos 

Servidores 

Públicos Municipais de 

Triunfo realizou o III 

Encontro Municipal de 

Previdência Social, com 

o tema “ NOVOS 

DESAFIOS DA PREVI- 

DÊNCIA MUNICIPAL”.  

O evento que contou com a participação do 

Prefeito Municipal e foi destinado aos 

aposentados, pensionistas, Secretários Municipais, 

equipe técnica do TRIUNFOPREV bem como outros 

profissionais interessados, e teve como objetivo 

apresentar o atual cenário da previdência 

municipal e seus novos desafios para o 

enfrentamento da cobertura da folha de benefícios. 

O Prefeito João Batista Rodrigues demonstrou, 

mais uma vez, sua preocupação com a Previdência 

Municipal, ressaltando que as medidas saneadoras, 

até então adotadas, apresentam-se insuficientes 

para cobrir o déficit financeiro para o custeio das 

aposentadorias e pensões. Na ocasião enfatizou 

que a partir de 2019 todos (Poder Executivo e 

segurados) terão que enfrentar um grande desafio, 

considerando que será necessário um expressiva 

parcela do orçamento para a manutenção da 

Previdência Própria e por outro lado o Município 

não poderá comprometer outros tantos setores 

essenciais da administração.No final, os 

participantes puderam interagir fazer perguntas e 

dar sugestões. 

“ NOVOS DESAFIOS DA PREVIDÊNCIA 

MUNICIPAL” 

Este foi o tema da palestra proferida pelo 

Especialista em Regime Próprio de Previdência 

Social, Dr. JOSIVAN GERALDO DA SILVA. Ao falar 

aos participantes, do evento, lembrou que a 

Previdência Municipal está passando por 

momentos difíceis, com receita menor do que a 

despesa, os problemas financeiros aumentam a 

cada dia. Anualmenteo número de inativos 

crescee as contribuições dos ativos se tornam  

suficientes para bancar as aposentadorias. 

ESPAÇO SAÚDE: RECEITAS DA COZINHA 

TRIUNFENSE 

ARROZ DE VIÚVA DE DONA AMÉLIA SANTOS 

Ingredientes: 2 xícaras de arroz, leite de 1 coco, 3 

xícaras de água, sal, cheiro verde e manteiga de 

gado a gosto. Modo de fazer: Escolha, lave e 

cozinhe o arroz com sal. Quando secar toda água , 

adicione o leite extraído do coco,  a manteiga e o 

cheiro verde. Tampe a panela para terminar o 

cozimento. 

INFOPREV 
 



O TRIUNFOPREV ALERTA SOBRE A IMPORTÂNCIA 

DA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO 

CÂNCER 

DEMAMA. 

A 

campanha O

utubro 

Rosa  

realizada, 

com muito 

sucesso, 

pelo Instituto de Previdência Municipal,foi uma 

oportunidade de colocar em evidência uma das 

doenças que mais atinge mulheres no Brasil e 

teve como objetivo chamar a atenção dos 

aposentados e pensionistas para a importância 

da prevenção e do diagnóstico precoce do 

câncer de mama.  

A 

campanha 

circulou 

através 

das 

mídias 

locais, 

nos 

órgãos municipais, na Câmara dos Vereadores, 

comdistribuição de laços, informativos, 

realização de palestras, compartilhamento em 

caminhada, atos religiosos, feira de 

saúde,levantamento de fundos de apoio ao 

grupo “Anjos Guerreiros de Triunfo”, através 

de doações ao Bazar Profa. Zuleide Diniz e 

distribuição de 150 (cento e cinqüenta) 

cofrinhos com o slogan “Aceitamos amor em 

qualquer moeda”, entre outros. 

 
Por telefone: (87) 3846-1667 

Por e-mail: 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. 

 

CÂMARA DE VEREADORES ADERE AS 

CAMPANHAS OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO 

AZUL 

 

Atendendo ao convite do TRIUNFOPREV, a Câmara 

de Vereadores do Município aderiu as Campanhas 

de combate ao câncer de mama e de próstata.A 

iniciativa visa fortalecer as ações de combate ao 

câncer de mama e de próstata, alertando para a 

realização de exames periódicos que podem 

detectar, controlar e combater a doença. 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS 

DIA NOME 

01 COSME MARTINS DA SILVA 

05  
MARIA TELMA ALMEIDA SANTOS 

MARIA DO CARMO BARBOSA LIMA 

06 ELEN NADINE DOS SANTOS JUCÁ 

18 LÚCIA DE FÁTIMA LOPES NUNES 

20 
MARIA DE LOURDES DOS S. OLIVEIRA 

MARIA DO CARMO RODRIGUES 

23 MARIA IOLANDA DA COSTA 

30 MARIA JOSÉ DA SILVA 

 

NOVOS APOSENTADOS: SEJAM BEM VINDOS! 
- Maria Madalena Antas de Lima 
- Maria Iracema da Costa Melo 
 
CAPITAL DO TRIUNFOPREV EM 30.10.2018 
 
FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV IMA-B TP 3.007,99 

BB PREV RF IRF M1 1.016.356,85 

BB PREV RF IDKA 2 1.174.430,05 

BB PREV PERFIL 279.947,92 

BB PREV FLUXO 5.198,43 

BB PREV MULT 104.589,29 

SALDO CONTA CORRENTE 3.356,56 

TOTAL 2.586.887,09 
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