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MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS MARCA ANIVERSÁRIO 

DE 15 ANOS DO TRIUNFOPREV. 

 

O TRIUNFOPREV completou, em 30 de outubro, 15 

anos de existência. Para comemorar, uma Missa de 

ação de graças  foi celebrada pelo pároco da cidade 

Pe. Edilberto Brazil de Sá, na Igreja Matriz de Nossa 

Senhor das Dores  com objetivo de louvar e agradecer 

a Deus por todo bem que o Instituto tem realizado 

pelos aposentados e pensionistas do município.  

A brilhante celebração contou com a presença de 

autoridades, vereadores, secretários, aposentados, 

pensionistas, servidores municipais, a sociedade local 

e os cantores Alexandre Nonato  e o tenor Igor Alves. 
Na sequencia a presidente do TRIUNFOPREV  fez um 

relato sobre a trajetória de luta e de desafios que 

tiveram de ser enfrentados com trabalho e muita 

dedicação   dos servidores e gestores  e que foram 

decisivos na construção do Instituto.  Em seguida,  

ressaltou que a Instituição cresceu muito nesses 

últimos anos, que  modernizou as suas práticas 

administrativas, obtendo, por três anos consecutivos, 

o reconhecimento nacional pelas boas práticas de 

gestão previdenciária. E, por fim, agradeceu a 

presença da sociedade e parabenizou o 

TRIUNFOPREV. 

 

 

Ao término o Vice-Prefeito João Hermano que 

representou, no ato, o Prefeito Municipal enalteceu o 

trabalho da atual equipe gestora e todas as diretoras 

que passaram pela instituição, dos servidores, dos 

conselheiros e todos que dedicam os seus dias na 

prestação dos bons serviços aos segurados da 

previdência municipal. Após a celebração da missa, a 

Banda Explode Coração prestou uma homenagem 

festiva ao aniversariante, na praça da Matriz, para 

alegria dos presentes. 

CUIDANDO DA SAÚDE DO SEGURADO 

 

Com o objetivo de alertar a sociedade e, 

especialmente, as mulheres sobre a prevenção e o 

diagnóstico precoce do câncer de mama, o 

TRIUNFOPREV aderiu, pelo quarto ano consecutivo, à 

Campanha “Outubro Rosa”. O mês de outubro foi 

marcado pela realização de palestras, distribuição de 

BOLETIM INFORMATIVO 

 



material gráfico, lacinhos rosa (símbolo da 

campanha), incentivo ao autoexame, realização de 

mamografia, entre outros. 

CÂMARA MUNICIPAL PRESTA HOMENAGEM AOS 15 

ANOS DO  TRIUNFOPREV 

 

Por iniciativa do Presidente da Câmara Municipal o Sr. 

Anselmo Martins Pereira, durante a sessão desta 

segunda feira, dia 31 de outubro, a Câmara Municipal 

de Triunfo prestou sua homenagem Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município, 

com votos de congratulações e aplausos, pelos seus 

15 anos de fundação, comemorado no dia anterior,  

30 de outubro. “Esta Câmara não poderia deixar de 

registrar seu reconhecimento ao importante trabalho 

que o TRIUNFOPREV presta aos beneficiários da 

Instituição”, disse Anselmo Martins.  Durante a 

cerimônia a Presidente do TRIUNFOPREV a Sra. Maria 

Lucia Lima, lembrou a trajetória da Instituição desde a 

sua criação, em 2001, passando pelos avanços e 

chegando aos dias de hoje com sucessivos prêmios de 

reconhecimento nacional pelas boas práticas de 

gestão previdência. Os Vereadores das mais diversas 

bancadas pediram a palavra para também reconhecer 

o trabalho realizado pela Instituição que enaltece o 

nome do município de Triunfo. 

FELIZ DIA DO PROFESSOR! 

Os servidores do TRIUNFOPREV externaram na pessoa 

da professora aposentada Maria Helena Pádua, 

exemplo de vida a ser seguida e que a nova geração 

precisa conhecê-la, os agradecimentos a cada 

professor do município e especialmente aos 

aposentados e pensionistas pelo o trabalho realizado 

em favor da educação municipal. 

 

 

01 COSME MARTINS DA SILVA 

05 MARIA TELMA ALMEIDA SANTOS 
MARIA DO CARMO BARBOSA LIMA 

06 ELEN NADINE DOS SANTOS JUCÁ 

18 LUCIA DE FÁTIMA LOPES NUNES 

20 MARIA DE LOURDES DOS S. OLIVEIRA 
MARIA DO CARMO RODRIGUES 

23 MARIA IOLANDA DA COSTA 

30  MARIA JOSÉ DA SILVA 
 

CAPITAL  DO TRIUNFPREV EM 30.09.2016 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV IMA-B TP 957.134,98 

BB PREV RF IFR M1 2.564.432,27 

BB PREV RF IDKA 2 1.409.018,06 

BB PREV PERFIL 1.428.394,20 

BB PREV FLUXO 790.685,02 

BB PREV MULT 321.918,70 

SALDO EM C. CORRENTE 7.996,96 

TOTAL 7.479.580,19 

 

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

