
 

 

 

  MÊS: JUNHO/2016 

 

 

OFICINA DE ARTESANATO - SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

 

O TRIUNFOPREV promoveu durante todo mês de 
junho oficinas de artesanato para confecção de 
arranjos e enfeites de festa junina.  A atividade teve 
por objetivo propor alternativas de decoração  com o 
aproveitamento de materiais recicláveis como papel, 
papelão, revistas, garrafas peti, tecidos, entre outros,  
incentivando as práticas de preservação ambiental. A 
promoção de mais uma oficina de artesanato justifica-
se pelos resultados positivos obtidos nas anteriores 
(natal e carnaval), que revelaram grande aceitação 
dos segurados em prol da realização de práticas 
educativas de sustentabilidade,  entretenimento e de 
integração social. 

TRIUNFOPREV RECEBE VISITA DOS GERENTES DO 

BANCO DO BRASIL E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Os Gerentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 

Federal estiveram no TRIUNFOPREV, para fazerem a 

entrega dos documentos referentes ao 

credenciamento das referidas Instituições financeiras. 

O momento serviu para discutir e aprimorar pontos 

importantes sobre os investimentos da autarquia. 

 

ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DOS APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS - COMEMORANDO AS FESTIVIDADES 

JUNINAS 

 

Comidas típicas, simpatias, sorte, advinhas e muita 

alegria marcaram o Encontro de Integração dos 

Aposentados e Pensionistas filiados ao TRIUNFOPREV  

realizado no dia 20 de junho, com o objetivo de 

resgatar as tradições das festas juninas  e integrar a 

categoria num clima de confraternização.  O evento 

foi realizado no Centro de Artes  Padre Ibiapina e 

contou com a  participação de mais 50 segurados. 

PPA - PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA 

APOSENTADORIA 

 

BOLETIM INFORMATIVO 

 



Na manhã do dia 15 de junho, o TRIUNFOPREV, 

realizou o II Encontro de Preparação para 

Aposentadoria do exercício de 2016, no Centro de 

Artes Pe. Ibiapina. O objetivo do programa é preparar 

o servidor para as mudanças que ocorrem no dia-a-dia 

após a aposentadoria por meio de encontros 

trimestrais para troca de informações, 

compartilhamentos, experiências e pontos de vista. 

 

03 JOSELITA MARIA DOS SANTOS ANJOS 

05 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES 

07  ESPEDITA ALVES DE OLIVEIRA 

10 RAIMUDA HILMA SOUSA FERREIRA 

11 JOSÉ LEONARDO NUNES 

13 Mª HELENA DOS SANTOS CHAVES 

14 NADICE P. DOS SANTOS CORREIA 

15 LUCIANA DE SOUZA 

16 MARIA ANITA DA SILVA 

19 CARMELITA SOARES DA COSTA 

21 MARIA LUIZA NEVES DE ALMEIDA 

23 OLANICE DE SOUZA ALMEIDA 

26 JURACY MARTINS DA SILVA 

28 VANILDA BEZERRA VASCONCEOS 

29 MARIA JOSÉ DOS REIS 
 

CAPITAL  DO TRIUNFPREV EM 30.06.2016 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV IMA-B TP 944.982,00 

BB PREV RF IFR M1 3.070.918,53 

BB PREV RF IDKA 2 1.697.530,22 

BB PREV PERFIL 405.099,98 

BB PREV FLUXO 1.245.478,36 

BB PREV MULT 308.663,34 

SALDO EM C. CORRENTE 4.594,73 

TOTAL 7.677.267,16 

 

VOCÊ SABIA?  

- A concessão da aposentadoria determinará a 

vacância do cargo. 

- Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de 

cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, 

é vedada a percepção de mais uma aposentadoria 

pelo Regime Próprio de Previdência Social. 

 

VAMOS CUIDAR DA SAÚDE! 

 
CONSELHOS ÚTEIS: Reduzir o consumo de sal do 

cardápio. O sódio é essencial para o bom 

funcionamento do organismo, porém o excesso pode 

levar ao aumento da hipertensão e outras doenças.  

ACONSELHA-SE: - Reduzir as porções de alimentos 

que estamos acostumados a ingerir. Assim,  

conseguiremos reduzir o sal e as calorias também, o 

que ajuda na perda de peso.  - Fazer o prato 

colocando primeiro a salada, incluindo frutas, vegetais 

e grãos integrais.  O nosso organismo precisa mais de 

potássio do que de sódio e muitas frutas e legumes 

são ricos em potássio.  - Escolher alimentos não 

processados e frescos. Evitar salsichas, presunto, 

enlatados, pães embalados, biscoitos industrializados, 

etc. - Dar preferência a gorduras e óleos de origem 

vegetal, como o azeite extravirgem, óleo de canola, 

girassol ou soja, aos de origem animal. 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 
 

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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