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O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PE – 
TRIUNFOPREV  É DESTAQUE NACIONAL PELAS 
BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA. 

 

O Prêmio de Boas Práticas 
de Gestão Previdenciária é 
uma iniciativa da Associação 
Nacional das Entidades de 

Previdência dos Estados e 
Municípios – ANEPREM, com 
o apoio do Ministério da 
Previdência Social – MPS, da 

Revista Investidor Nacional – 
RI e Revista RPPS do Brasil. O prêmio é realizado 
anualmente com o objetivo de reconhecer e 
premiar os gestores e as unidades gestoras de 

Regimes Próprios de Previdência Social, bem 
como governadores ou prefeitos que 
desenvolveram práticas de gestão, baseadas nos 
princípios da transparência, equidade, ética, 

responsabilidade corporativa e social. 

Para os triunfenses, foi motivo de muito orgulho, 
conquistar o segundo lugar no plano de referência 
nacional de previdência social. Isso mostra que o 

Instituto de Previdência Municipal  tem se 
preocupado com o futuro de seus segurados, 
trabalhando de forma correta, com muita 
competência e seriedade. 

É importante reconhecer o empenho da equipe 
do TRIUNFOPREV, dos membros dos colegiados  
de Administração, Fiscal e do Comitê de 
Investimentos, do Prefeito Luciano Fernando de 

Sousa e da Câmara Municipal dos Vereadores que 
não mediram esforços para atender os critérios 

rigorosos previstos no regulamento da 

competição. 

A cerimônia de premiação aconteceu no 14º 
Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, 
no dia 25 de novembro de 2014, em Campinas/SP. 
 
O tema deste ano foi "A previdência do Servidor 
Público como política pública de Estado". 
 
A palestra de abertura foi proferida pelo Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Dr.Luís Roberto 
Barroso. O tema de sua apresentação foi a 
Reforma da Previdência. Contemplou os aspectos 
legais da Constituição Federal até as Emendas 
Constitucionais 3/93, 20/98 e 41/03, que 
regulamentaram a reforma da previdência. 
 
O Ministro ressaltou os principais 
questionamentos do RPPS (Regime Próprio de 
Previdência Pública) que tramitam atualmente 
junto ao STF: unidade gestora única, 
aposentadoria especial, exigibilidade do 
certificado de regularidade previdenciária e teto 
para aposentadoria com criação de fundo 
complementar. 
 
Concluiu sua apresentação sustentando que a 
previdência é um direito social fundamental para 
a promoção da dignidade humana. 
 
Durante o Congresso Nacional foram debatidos 

temas como Reformas da Previdência, o Cenário 

Econômico e Alternativas de Investimentos para 

os RPPS, os Desafios e Perspectivas de Atuação do 

MPS junto aos RPPS, Alternativas para 

desoneração dos RPPS, Critérios de Avaliação e 

Divulgação dos Finalistas do 5o Prêmio de Boas 

Práticas de Gestão Previdenciária, A Supervisão 
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pelo MPS e o CRP: Instrumentos Essenciais para a 

Sustentabilidade dos RPPS, dentre outros. 

O evento em si teve ainda como meta a solvência 
e a sustentabilidade dos RPPS, os impactos dos 
próximos cenários socioeconômicos do mercado 
com vistas ao equilíbrio financeiro atuarial e o 
comportamento dos gestores foram os principais 
temas do evento. 
 

REFLEXÃO 
 
A Idade de Ser Feliz. Existe somente uma idade 
para a gente ser feliz, somente uma época na vida 
de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer 
planos e ter energia bastante para realizá-los a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. 
Uma só idade para a gente se encantar com a vida 

e viver apaixonadamente e desfrutar tudo com 

toda intensidade sem medo nem culpa de sentir 

prazer. 

Fase dourada em que a gente pode criar e recriar 

a vida à nossa própria imagem e semelhança e 

vestir-se com todas as cores e experimentar todos 

os sabores e entregar-se a todos os amores sem 

preconceito nem pudor. 

Tempo de entusiasmo e coragem em que todo 

desafio é mais um convite à luta que a gente 

enfrenta com toda disposição de tentar algo 

NOVO, de NOVO e de NOVO, e quantas vezes for 

preciso. 

Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se 

PRESENTE e tem a duração do instante que passa.    

(Mário Quintana) 

EM BUSCA DE CONHECIMENTOS 

I-Membros da Diretoria Executiva e conselheiros 

participaram do Encontro de Investimentos – 

Perspectivas Econômicas e atuariais para 2015, no 

dia 28/11, na cidade do Recife, promovido pela 

ARIMA/LEMA/PERFORME. 

II – Servidores e Diretoria Executiva participaram 

dos Cursos online promovidos pelo Tribunal de 

Contas do Estado sobre Credenciamento 

Eletrônico e Processo Eletrônico de Prestação de 

Contas. 

 

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 
14 JULIA DA COSTA E SILVA MARINHO 

15 VALDECINA RIBEIRO NUNES 

16 LUZINETE LEITE FERREIRA DOS SANTOS 

18 ADÁLIA PEREIRA DE SOUZA 

18 CLARA MOREIRA DE SOUZA 

18 HELENO BEZERRA DE SOUZA 

19 MARIA ALICE DE LIMA CUSTÓDIO 

21 NATÉRCIA DOS SANTOS SILVA 

22 MARIA DE LOURDES BEZERRA DE LIMA 

26 FRANCISCA MARIA R. DOS SANTOS 

26 GERALDINA BEZERRA E VASCONCELOS 

 
ACONTECE NO TRIUNFOPREV 

No dia 15 de dezembro reunião com os 
colegiados para apresentação da Política de 
Investimento exercício 2015, 8:30 horas, no 
salão Nobre da Prefeitura. 
No dia 17 de dezembro encontro de preparação 
para aposentaria, 8:30 horas, no Salão Nobre da 
Prefeitura. 
No dia 19 de dezembro encontro de 
confraternização dos aposentados e pensionistas, 

9 horas, no Salão Nobre da Prefeitura. 
 
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 hora.
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