
 
 

 
 
 
 
 
 

EVENTOS POSITIVOS 

REUNIÃO DOS COLEGIADOS DO TRIUNFOPREV 
 
 

 
O TRIUNFOPREV realizou no dia 30 de março a 3ª 
Reunião ordinária dos colegiados, exercício 2020. Na 
pauta, entre outras temáticas, o Decreto nº 17/2020 
que declara situação de emergência em Saúde 
Pública no Município e dispõe de medidas de 
enfrentamento da pandemia provocada pela 
corona vírus no âmbito do Poder Executivo 
Municipal. 

 
SUSPENSÃO DO RECADASTRAMENTO ANUAL 

 

O Recadastramento Obrigatório dos aposentados e 
pensionistas do TRIUNFOPREV foi suspenso 
temporariamente. A medida foi uma determinação do 

MÊS: MARÇO 2020 

 
 

 
Prefeito Municipal para conter o avanço da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19) e está publicada no 
Decreto Nº 17 de 20 de março de 2020 que declara 
estado de emergência em Saúde Pública e no Decreto 
Nº 18 de 25 de março de 2020 que decreta situação de 
Calamidade Pública. Com a suspensão, os aposentados 
e pensionistas que ainda não tinham efetivado o seu 
recadastramento, não terão prejuízo quanto aos seus 
benefícios financeiros e ficam desobrigados a 
comparecerem ao TRIUNFOPREV para realizarem o 
procedimento, até ulterior deliberação. 

 
 

DICAS DA OMS PARA 
CONTROLAR O ESTRESSE E A 
ANSIEDADE DURANTE A 
PANDEMIA DO COVID-19 

 

-Controle o acesso a informações sobre o coronavírus. 
É importante controlar a quantidade de tempo que 
você passa assistindo, lendo ou ouvindo notícias que te 
trazem angústia. Uma sugestão é separar horários 
específicos do seu dia para fazer isso. Tome cuidado 
com informações falsas que circulam nos grupos de 
WhatsApp. Você pode ficar preocupado sem motivo, 
passar a informação para a frente e preocupar mais 
alguém com base em algo que nem é verdade. 

 
- Seja solidário. Procure ajudar especialmente a quem 
precisa de assistência extra, como os idosos. A OMS 
lembra que ajudar alguém é um benefício para quem 
recebe e para quem dá essa ajuda. 

 
- Espalhe histórias positivas. A OMS recomenda que as 
pessoas compartilhem histórias positivas sobre esse 
tema, como de pessoas que se recuperaram da covid- 
19 e compartilharam essa experiência 

INfoPREV 



DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
 

 
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o 
TRIUNFOPREV, ofereceu durante todo expediente, um 
delicioso cafezinho aos servidores ativos, aposentados 
e pensionistas que visitaram a Instituição. 

 

ESPAÇO SAÚDE: RECEITAS DA COZINHA TRIUNFENSE. 
FAROFA DE CHARQUE DE ESPEDITA TRINDADE 

 
Ingredientes: ½ kg de charque; 
100 g de toucinho torrado; 2 
dentes de alho amassado; 2 
cebolas vermelhas picadas; 1 

pitada de pimenta do reino; 1 pitada de colorau; 1 
cuscuz feito com 500g de fubá de milho. Modo de 
fazer: Lave bem o charque, corte-o em pedaços, 
tempere-o e leve ao fogo para cozinhar. Depois de 
cozido, retire-o do molho e passe-o na máquina de 
moer. Misture o charque moído ao toucinho torrado. 
Acrescente a cebola, o alho, a pimenta do reino, o 
colorau e refogue-os até dourar. Desmanche o cuscuz, 
acrescente um pouco do molho e misture com o 
charque refogado. 

 

 

CAPITAL DO TRIUNFPREV EM 29.02.2020 
 

 

FUNDO DE 
INVESTIMENTO 

VALOR APLICADO R$ 

BB PREV IMA-B TP 0,00 
BB PREV RF IFR M1 37.433,93 

BB PREV RF IDKA 2 39.434,58 

BB PREV PERFIL 0,00 

BB PREV FLUXO 4.694,11 

BB PREV MULT 0,00 

SALDO EM C. CORRENTE 200.408,46 

TOTAL 281.971,08 

 
SALDOS FINANCEIROS R$ 

 

PLANO FINANCEIRO 177.291,56 

PLANO PREVIDENCIÁRIO 23.822,98 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 80.856,54 

 
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO 

 

FEVEREIRO FINANCEIRO PRECIDENCIÁRIO 
INATIVOS R$ 245.473,56 RS 279.979,22 
PENSIONISTAS R$ 21.154,27 R$ 28.490,39 
TOTAL R$ 266.627,83 RS 308.469,61 
TOTAL GERAL RS 575.097,44 

 

 
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 as 13 horas. 


