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IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA 

 

Os Conselhos de Administração, Fiscal e o Comitê 

de Investimentos aprovaram em reunião 

extraordinária realizada no dia 28 de maio de 

2015 a OUVIDORIA DO TRIUNFOPREV. 

 

A Ouvidoria tem por objetivo assegurar, de modo 

permanente e eficaz, a preservação dos princípios 

da legalidade, moralidade e eficiência dos atos 

dos agentes da Administração e estreitar a 

integração entre os servidores do RPPS, 

permitindo por meio de sua manifestação 

melhorar a qualidade dos serviços 

previdenciários. É um espaço aberto onde o 

servidor ativo, aposentado e pensionista pode 

enviar sugestões, expor problemas, reclamações, 

denúncias ou fazer qualquer tipo de 

manifestação. As respostas às reclamações, 

sugestões e elogios serão postadas no sistema da 

Ouvidoria, www.triunfoprev.pe.gov..br 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 
 
Através da Resolução 01/2015 foi instituído o 

Código de Ética no âmbito do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município 

de Triunfo- TRIUNFOPREV. O código é uma norma 

disciplinadora, que traz em seu contexto 

princípios e valores que devem ser seguidos.  

Conheça-o! Acesse o nosso site: 

www.triunfoprev.pe.gov.br 

 

 

PROGRAMAS POSITIVOS 

 

 
1. O PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA 

APOSENTADORIA implantado pelo TRIUNFOPREV 

em 2014 deu mais um importante passo no dia 

11/06. O evento aconteceu no auditório da 

Câmara Municipal de Triunfo. O Programa é 

voltado para os servidores em fase de 

aposentadoria e tem por finalidade contribuir 

para que essas pessoas criem estratégias de 

adaptação que contribuam para a manutenção da 

qualidade de vida nesta nova etapa. O bem-estar 

dos aposentados representa, sem dúvida, um 

saldo positivo para toda a sociedade, pois afasta 

as possibilidades de doença e, por sua vez, acaba 

se revertendo em economia, especialmente para 

os serviços de saúde, quer públicos ou privados. 

CAPITAL DO TRIUNFOPREV EM 31.05.2015 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO 

BB PREV RF IRF MI 3.197.538,11 

BB PREV FLUXO 1.031.315,16 

BB PREV IMA-B TP 1.777.444,74 

BB PREV MULTIMERCADO    371.383,57 

BB PREV RF IMA B5+ 238.983,56 

BB PREV  RF IDKA2 954.179,36 

BB PREV PERFIL 760.348,40 

TOTAL 8.331.192,90 

 

BOLETIM INFORMATIVO 

 

http://www.triunfoprev.pe.gov..br/
http://www.triunfoprev.pe.gov.br/


 

2. PROGRAMA PREVIDENCIÁRIO DE PRÁTICAS 

PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS. 

 

Aposentados e pensionistas do TRIUNFOPREV 

apostaram na ideia de preparação de mudas 

nativas e/ou ornamentais e confecção de 

saquinhos de sementes, para presentear os 

colegas nos encontros de integração. As mudas ou 

saquinhos de sementes denominadas 

“lembranças ecológicas” serão plantadas em 

locais especiais, para fortalecerem os laços de 

amizade. A ideia que deu certo ganhou amplitude, 

transformando-se num Projeto, intitulado “Fãs do 

Verde” cujo objetivo é lutar por mais árvores e, 

consequentemente por mais verde, mais ar puro, 

mais cores e mais vida para o nosso município.  

EVENTOS 

IV ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DOS 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS. 

 

O TRIUNFOPREV realizou no dia 20 de junho o IV 

ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DOS APOSENTADOS 

E PENSIONISTAS. Os servidores participaram de 

uma recepção animada, seguida por um café da 

manhã com cardápio típico de festa junina, 

palestra sobre planejamento de vida para 

convivência com o cenário econômico atual. O 

encontro contou com a participação dos 

administradores do Banco do Brasil. O Gerente 

Thiago Gonçalves de Oliveira destacou a 

importância de estimular as atividades de 

integração e a interação dos servidores que 

prestaram valorosos serviços em anos de 

dedicação e trabalho em prol da comunidade.  O 

evento contou a presença de 57 participantes e 

tivemos a apresentação de uma peça de teatro: 

“São João na Roça”, pelas aposentadas: Maria de 

Lourdes e Maria José dos Reis, brincadeiras 

diversas, cantos, poesias. Foram momentos de 

congraçamento e diversão entre os presentes. 

1º ENCONTRO REGIONAL DE REGIMES PRÓPRIOS 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

O TRIUNFOPREV irá participar do 1º Encontro 

Regional de Regimes Próprios de Previdência 

Social que acontecerá no dia 07 de julho, na 

cidade de Afogados da Ingazeira. 

O evento tem por objetivo o aperfeiçoamento das 

rotinas de trabalho dos regimes de previdência 

municipal. 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS 

03 JOSELITA MARIA DOS ANJOS SILVA 

05 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES 

10 RAIMUNDA HILMA SOUZA FERREIRA 

11 JOSÉ LEONARDO NUNES 

14 NADICE PEREIRA DOS SANTOS CORREIA 

15 LUCIANA SOUZA 

16 MARIA ANITA DA SILVA 

19 CARMELITA MARIA SOARES DA COSTA 

21 MARIA LUIZA NEVES DE ALMEIDA 

23 OLANICE DE SOUZA ALMEIDA 

26 JURACY MARTINS DA SILVA 

28 VANILDA BEZERRA VASCONCELOS 

29 MARIA JOSÉ DOS REIS 
 

 
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

