
 

 

 

  MÊS: OUTUBRO/2015 

 

 

V ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DOS APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS 

 

No dia 22 de outubro foi realizado a quinta edição do  

ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DOS APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS, no salão Nobre da Prefeitura. Na 

pauta além das  comemorações do mês ( do dia do 

servidor público e dia do professor),  uma palestra 

motivacional, que abordou o poder das 

transformações, baseadas na mensagem do escritor 

Rubens Alves “Milho de Pipoca”.  O evento tem o 

objetivo de reintegrar os servidores aposentados e 

prestigiá-los pela dedicação dos muitos anos de 

serviços prestados a comunidade, além de trazer 

novas informações para esta etapa de vida.  

Participaram do evento aproximadamente 75 pessoas, 

e como de costume tivemos a apresentação dos 

nossos artistas que interagiram com o grupo, 

brincando, cantando, recitando poesias, colocando as 

conversas em dia, revendo os amigos nos fazendo 

acreditar que o propósito do Encontro tenha sido 

alcançado. Ao final foi oferecido uma merenda de 

confraternização, com receitas da gastronomia local: 

bolo de mandioca, de macaxeira, Nicolau, sequilhos, 

entre outras. 

 

 

 

 

 

TRIUNFOPREV ROSAAZUL 

 

A campanha iniciou no final do mês de setembro com 

o pré-lançamento do “OUTUBRO ROSA” e em seguida 

foi incorporado o “NOVEMBRO AZUL” transformando 

a campanha em “TRIUNFOPREV ROSAAZUL”,  que 

tem por objetivo chamar a atenção para a realidade 

atual do câncer de  mama e de próstata e da 

importância do diagnóstico precoce. Durante os 

meses de outubro e novembro serão realizadas 

palestras  e distribuição de laços com os segurados e 

visitantes, reforçando o valor da campanha na luta 

pela prevenção  do câncer de mama e de próstata. 

BOLETIM INFORMATIVO 

 



MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTA  A CAMPANHA “10 

Medidas contra a Corrupção” e o TRIUNFOPREV 

monta ponto de apoio para coleta de assinaturas. 

 

O Ministério Público promoveu no dia 22 de outubro, 

nesta cidade, o lançamento da campanha “10 

Medidas contra a Corrupção”.  Participaram do 

evento, representantes de organizações sociais, 

órgãos públicos e a sociedade em geral dos municípios 

de Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde. A campanha 

tem o objetivo de coletar 1,5 milhão de assinaturas 

em todo pais para levar ao Congresso Nacional a 

aprovar medidas com o fim de prevenir e reprimir a 

corrupção de forma adequada.  Na ocasião foi feito 

uma convocação à sociedade para ajudar e participar 

do abaixo assinado. Para isso basta acessar o site:  

http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-

medidas ou digitar no Google “10 medidas contra a 

corrupção”. Lá é possível imprimir as folhas para a 

coleta de assinaturas ou procurar o ponto de apoio do 

TRIUNFOPREV situado a Av. José Veríssimo dos 

Santos, 247, no horário de 8 as 12 horas.  

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS  

 

01 Cosme Martins da Silva 

      05 
 

Maria Telma de Almeida Santos 
Maria do Carmo Barbosa Lima 

06 Elen Nadine dos Santos Jucá 

18 Lúcia de Fátima Lopes Nunes 

20  Maria de Lourdes Oliveira 
23 Maria Iolanda da Costa 

30 Maria José da Silva 
 

CAPITAL  DO TRIUNFPREV EM 30.09.2015 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV RF IFR M1 2.529.146,68 

BB PREV IMA-B TP 1.062.234,88 

BB PREV RF IMA B5+ 0,00 

BB PREV RF IDKA 2 1.796.143,62 

BB PREV FLUXO 1.402.295,40 

BB PREV PERFIL 883.601,14 

BB PREV MULT 383.393,06 

TOTAL 8.056.814,78 

 

NOVOS APOSENTADOS. SEJAM BEM-VINDOS! 

 

Giselda Alves Diniz,  Olanice de Souza Almeida, 

Luziete de Melo Ferreira,  Elizabeth Nunes 

Magalhães,  Fátima Celeide Brasil de Sá e Maria Rosa 

da Silva Neta. 

 

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. 

http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas
http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas
mailto:triunfoprev@gmail.com

