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O TRIUNFOPREV, 

premiado em 2014 pelas 

boas práticas de gestão 

previdenciária, deseja a 

todos os beneficiários, 

usuários, servidores e 

familiares um Feliz Natal e 

que tenhamos um próspero ano novo, com boas 

realizações, saúde e prosperidade. 

Boas Festas! 

ENFOQUE: GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

O QUE É GOVERNANÇA  CORPORATIVA?  

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa-IBGC, GOVERNANÇA CORPORATIVA é o 

sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e 

os relacionamentos entre proprietários, conselho de 

administração, diretoria e órgãos de controle. As boas 

práticas de Governança Corporativa convertem 

princípios em recomendações objetivas, alinhando 

interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 

valor  da organização, facilitando seu acesso ao capital 

e contribuindo para a sua longevidade. 

Para os Regimes Próprios de Previdência 

Social, a GOVERNANÇA CORPORATIVA representa as 

práticas e os relacionamentos entre a Administração 

Municipal, Conselhos de Administração, Fiscal, 

Diretoria Executiva e Comitê de Investimento, com a 

finalidade de otimizar o desempenho do TRIUNFOPREV 

e garantir sua confiabilidade com seus beneficiários: 

segurados, clientes, fornecedores, ente federado, 

órgãos reguladores e sociedade. 

As práticas de governança corporativa, 

demonstradas no quadro abaixo, estão baseadas nos 

princípios da transparência, equidade,  

responsabilidade e ética e devem ser sustentadas pelo 

ente federado, autarquia previdenciária, conselhos e 

comitês/auditorias. 

PRINCÍPIO DA TRANSPARENCIA/ PRÁTICAS: 

Divulgação online e/ou impressa de relatórios de 

gestão; da política de investimento; das atas de 

reuniões do Comitê de Investimento e dos Conselhos 

de Administração e Fiscal; dos demonstrativos de 

alocação dos ativos; dos demonstrativos mensais de 

receitas e despesas; do balancete financeiro; entre 

outras 

PRINCÍPIO DA EQUIDADE/ PRÁTICAS: 

Elaborar boletins informativos; promover a capacitação 

dos servidores e conselheiros; criar a ouvidoria própria 

ou outro instrumento semelhante. 

PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE 

CORPORATIVA E SOCIAL/ PRÁTICAS: Realizar 

permanentemente pesquisa de satisfação com 

servidores e segurados;  registrar as provisões 

matemáticas na contabilidade; atingir a meta atuarial;  

realizar anualmente o recadastramento dos 

aposentados e pensionistas  e quinquenalmente dos 

ativos; elaborar Cartilha previdenciária;  desenvolver 

programa/atividade de preparação para aposentadoria 

junto aos servidores ativos; realizar planejamento 

estratégico, entre outras. 

PRINCÍPIO DA ÉTICA/PRÁTICAS: Elaborar um 

código de ética; manter o CRP em  dia;  efetuar o 

pagamento em dia de seus segurados e fornecedores; 

cumprir as leis, entre outras 

A adoção das boas práticas de Governança 
Corporativa é uma forma evidente que a gestão dos 
recursos do TRIUNFOPREV segue as normas 
determinadas para o Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS), estabelecidas pela Resolução 3.922 do 
Conselho Monetário Nacional (CMN), como também 

BOLETIM INFORMATIVO 

 



oferece as condições aos segurados de acompanhar o 
que está acontecendo com os recursos disponíveis para 
o pagamento dos seus benefícios hoje e no futuro. 

 

ACONTECEU NO TRIUNFOPREV 

O CONSELHO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL APROVA 

POLÍTICA DE INVESTIMENTO. O Conselho de 

Administração com a anuência do Conselho Fiscal e do 

Comitê de Investimentos aprovou, em reunião 

realizada no dia 15/12, a Política de Investimento para 

o exercício de 2015. A mesma encontra-se publicada 

no site:  www.triunfoprev.pe.gov.br   Conheça-a! 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA. 
 

 
 
O TRIUNFOPREV realizou no dia 17 dezembro mais um 
encontro do Programa de Orientação para a 
Aposentadoria, com a participação de 11 servidores 
com expectativa de aposentadoria no próximo ano. A 
programação constou das seguintes palestras: “ 
Talentos e sonhos não se aposentam”  correlacionados 
com “Os Desafios de Aposentar-se” ministrada pela 
Diretora do TRIUNFOPREV. 
 
III ENCONTRO ANUAL DE INTEGRAÇÃO E 
ENCERRAMENTO DO ANO 

 
 
O TRIUNFOPREV realizou com sucesso no dia 19 
dezembro o III Encontro Anual de Integração dos 
Aposentados e Pensionistas e encerramento do ano. 
Na oportunidade o Diretor Presidente prestou contas 
do trabalho realizado e falou sobre os novos desafios 
para 2015, destacando o cenário econômico e as 

mudanças que estão por vir com a mudança de 
comando na Pasta da Previdência. 

Para encerrar o encontro, foi distribuído com 
os participantes, aproximadamente 60 aposentados e 
pensionistas, um brinde natalino e servido o “Café com 
Amigos” de confraternização.  
                                           

CAPITAL TRIUNFOPREV EM 31.11.14 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV. RF IFR MI 3.032.793,84 

BB PREV. FLUXO    566.643,07 

BB PREV.IMA-B TP 1.674.235,94 

BB PREV.MULTIMERCADO     347.411,92 

BB PREV. RF IMA B5+     493.786,68 

BB PREV. RF IDKA2     889.828,79 

BB PREV.PERFIL 1.563.989,30 

TOTAL  8.568.689,62 

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

 

               
DIA                 NOME 

02 ANA MARY DA SILVA ALMEIDA 

02 MARIA LÚCIA PEREIRA QUINTO 

03 HILDA PEREIRA DOS SANTOS 

03 SEVERINA DA SILVA CABRAL 

05 MARIA SOCORRO LIMA 

05  SUZANA MARIA TERTULIANO 

08 FRANCISCA DA SILVA 

10 EDNA MARIA GONÇALVES VIANA 

12 MARIA NILZA ALVES DOS SANTOS 

15 MARIA DO SOCORRO GOMES 

21 MARIA FERREIRA BARBOSA 

22 FRANCISCO PIRES DE SOUZA 

23 EDVANDA BARBOSA DA SILVA 

24 NAIR VASCONCELOS XAVIER 

24 ARLETE MONTEIRO DE BARROS 

28 MARIA ELIZABETH DE SOUZA 

 
 
FALE COM O TRIUNFOPREV 

Por telefone: (87) 3846-1667 

Por e-mail: triunfoprev@gmail.com Pessoalmente: Rua 

Gaudino Diniz,340 Bairro Guanabara – Triunfo-PE. De 

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

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
mailto:triunfoprev@gmail.com

