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TRIUNFOPREV RECEBE VISITA DOS GESTORES DE 

PREVIDÊNCIA DA REGIÃO. 

 

Os Gestores das Previdências de Betânia e Calumbi 

estiveram no TRIUNFOPREV, para conhecer os 

projetos: Sala de Leitura Previdenciária e Balcão 

Previdenciário além de outras práticas desenvolvidas 

pela Autarquia, tais como: as práticas de 

sustentabilidade ambiental, controle interno, 

ouvidoria, etc. O momento serviu, também, para 

discutir e aprimorar pontos importantes sobre os 

investimentos da autarquia e o acompanhamento do 

equilíbrio atuarial. 

EVENTO POSITIVO: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Com o intuito de promover maior transparência dos  

Com o intuito de promover maior transparência dos 

recursos aplicados bem como, atender as normativas 

do Ministério de Previdência Social, o Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Triunfo – TRIUNFOPREV em parceria com o Dapes 

Investimentos e Multinvest Capital, promoveram nos 

dias 30 e 31 de agosto, no Salão Nobre da Prefeitura 

Municipal o Curso de Certificação ANBIMA – CPA-10, 

tendo como objetivo capacitar os membros da 

diretoria executiva e conselheiros para administrar os 

recursos financeiros do Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS) aplicados nos diversos segmentos de 

fundos de investimentos. Participaram da oficina 25 

(vinte e cinco) servidores públicos municipais 

representantes dos Conselhos Previdenciários dos 

municípios de Triunfo, Flores e Calumbi. O curso foi 

ministrado pelo Atuário Guilherme Canavarro, que 

possui registro no Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, 

e grande experiência na área, além de ter Certificação 

Profissional 

ENTENDA O QUE É INTEGRALIDADE E PARIDADE NA 

APOSENTADORIA DOS SERVIDORES. 

Os proventos e pensões são benefícios que 

substituem a remuneração dos servidores quando 

este se aposenta ou falece, assim, foi instituído o 

regime da integralidade e paridade para que fosse 

mantido o padrão remuneratório do servidor inativo e 

seus dependentes. A integralidade consiste na 

percepção de proventos e pensão igual a totalidade 

da remuneração do servidor no cargo efetivo em que 

se der a aposentadoria ou falecimento, já a paridade 

versa sobre a concessão dos aumentos e reajustes 

atribuídos aos servidores ativos aos proventos e 
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pensões.  Nesse sentido, o aposentado e pensionista 

fará jus a todos os ganhos que forem assegurados aos 

servidores em atividade. 

 

01 Maria do Carmo Santos Lima 

02 Maria rosa da Silva Neta 

04 Maria Lopes dos Santos 

07 Maria de Lourdes Soares 

08  Leni de Souza Pessoa 

10 Francisca Maria da Conceição 

13 Maria Goret Quinto Nunes 

14 Margarida Gomes de Siqueira Lima 

15 Severina Pereira de Souza 

16 Zilma Pereira Marques 

26 Helenita Nogueira e Silva Lima 

27 Maria Gorett da Silva 

28 Glaucia Maria Pereira Kerle 

29 Tereza Izabel Frutuoso 

30 Maria Helena de Pádua 
 

CAPITAL  DO TRIUNFPREV EM 30.07.2016 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV IMA-B TP 942.397,87 

BB PREV RF IFR M1 2.535.061,57 

BB PREV RF IDKA 2 1.737.460,03 

BB PREV PERFIL 414.816,40 

BB PREV FLUXO 1.618.036,91 

BB PREV MULT 317.363,58 

SALDO EM C. CORRENTE 0,00 

TOTAL 7.265.136,36 

 

EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS 

 

A Presidente do TRIUNFOPREV participou da mesa de 

abertura do 10º Encontro  Estadual da Associação 

Pernambucana de Entidades de Previdencia Pública - 

APEPP, realizado no período de  17 a 19 de agosto, na 

cidade de Cabo de Sto. Agostinho – PE.  No decorrer 

das atividades,  coordenou  juntamente com o 

Presidente do Instituto de Garanhuns a mesa redonda 

sobre “ Perspectivas dos Investimentos na Atual 

Conjuntura” e ainda, participou da mesa de 

apresentação de “experiências exitosas referente a 

Junta Médica Municipal” .  O encontro contou com a 

participação do Ministério da Previdência Social, 

Tribunal de Contas do Estado, ANEPREM e outras 

entidades de referência na gestão pública, que 

trataram de  temáticas específicas a começar pela 

Palestra Magna de abertura que versou sobre  – O 

MODELO NORTEADOR DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO 

DOS RPPS’S tema principal do evento. 

 

O TRIUNFOPREV encontrou no whatsApp um 

novo parceiro de trabalho. Servidores e 

aposentados criaram um grupo de comunicação 

no whatsApp, com regras de conduta rigidas para 

preservação da harmonia e da colaboração. O uso 

do aplicativo tem sido extremamente relevante 

no dia-a-dia do Instituto por facilitar a interação 

com os aposentados e pensionistas. Situações 

como agendar reuniões, marcar visitas, enviar 

vídeos de educação previdenciária, avisos, 

comunicados, pendências, dúvidas e informações 

diversas, são repassadas rapidamente e em 

tempo real aos colegas, a custo zero,  o que de 

praxe  seria feito pessoalmente, quando todos 

viessem a se encontrar. 

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. 

mailto:triunfoprev@gmail.com

