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EVENTOS POSITIVOS 

 

O Relatório de Gestão, elaborado anualmente, é um 

instrumento de gestão, por meio do qual se faz 

menção de todas as atividades administrativas 

realizadas pela Instituição. É uma prestação de contas 

simplificada, com mais fluidez de leitura e facilidade 

de compreensão, mantendo a transparência 

necessária.  Este relatório sintetiza as ações 

desenvolvidas em 2018 demonstrando o 

compromisso da diretoria do TRIUNFOPREV com a 

eficiência da gestão previdenciária. Dessa forma, 

publicamos e entregamos oficialmente a Câmara 

Municipal, em audiência pública, o Relatório Anual de 

Gestão como forma de prestação de contas aos 

segurados e à sociedade, reforçando assim nosso 

compromisso com a transparência. 

REUNIÃO DOS COLEGIADOS DO TRIUNFOPREV 

 

O TRIUNFOPREV 

realizou no dia 25 

de abril a quarta  

 

 

reunião ordinária dos colegiados, exercício 2019. Na 

pauta, entre outras temáticas, o Relatório Anual de 

Gestão 2018 e o 1º Trimestral de Investimentos. 

ESPAÇO SAÚDE: 

RECEITAS DA COZINHA TRIUNFENSE. 

SALADA DE GALINHA COM FRUTAS, DE 

MANINHA FERRAZ 

Ingredientes: 

30 uvas, 1 fatia 

de abacaxi, 3 

laranjas, 2 

bananas, 2 maçãs picadas, ½ xicara de castanhas 

picadas, ½ xícara de passas sem sementes, 6 

xícaras de galinha desfiada, 2 xícaras de molho de 

ovos. Modo de fazer: Descasque a laranja e o 

abacaxi e corte-os em pedacinhos a gosto. Corte 

as uvas em quatro e tire-lhes a semente. Corte as 

bananas em cubinhos. Numa tigela grande, 

misture as frutas cortadas, o molho de ovos e a 

galinha desfiada. Enfeite a gosto e sirva. 

 

03 HERUNDINA MARIA DE SOUZA 
JOEL AVELINO DOS SANTOS 

04 JOSÉ PEREIRA AMORIM 

07 JOSÉ LOPES DA SILVA 

08 MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA 

infoprev 
 



09 MARIA APARECIDA DINIZ 
MARIA BERNADETE FRUTUOSO 

11 MARIA VALDETE NUNES DE ARAÚJO 
MARIA OZIMAR BEZERRA DE LIMA 
SIMÕES 

14 OIDA BEZERRA LIMA ALVES 

18 PEDRO INÁCIO DOS SANTOS 

26 MARIA DO CARMO RODRIGUES 

26 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUINTO 

 

 

 

+ SAÚDE +VIDA 

DICAS SAUDÁVEIS 

 

DICAS SIMPLES PARA TER UMA BOA NOITE DE SONO: 

 Estabeleça uma rotina de sono: procure deitar e 
levantar sempre em um mesmo horário, todos os 
dias. Isso é importante, pois fará com que o seu corpo 
crie uma rotina de sono. 

 Evite aparelhos eletrônicos: ficar no celular, 
computador ou assistir televisão antes de dormir não 
são recomendados. A luz desses aparelhos dificulta na 
hora de pegar no sono. 

 Nada de nicotina, cafeína e álcool: procure não 
consumir bebidas ou alimentos que contenham 
cafeína, como café, chá preto, chocolate, refrigerante, 
entre outros, porque agem como estimulantes, 
mantendo as pessoas acordadas.  

 Pratique exercícios: exercitando-se de 20 a 30 
minutos por dia, fará com que você gaste energia e, 
consequentemente, o seu corpo precisará descansar à 
noite. É recomendável que o exercício seja feito de 
cinco a seis horas antes de ir para a cama. 

 Ambiente adequado: se possível, procure dormir em 
um ambiente com temperatura adequada, longe de 
barulho ou distrações. Um ambiente calmo e 
aconchegante proporciona maior conforto e contribui 
no relaxamento do corpo e da mente. 

 Relaxe antes de dormir: um banho, uma leitura 
agradável ou beber um chá quente são opções que 
facilitam na hora de descansar e ter uma longa e 
tranquila noite de sono. 

 

 

 

CAFÉ COM PROSA DE CONFRATERNIZAÇÃO 

 

O TRIUNFOPREV ofereceu 

“Café com Prosa de 

Integração” aos Aposentados 

e Pensionistas, durante o 

período de recadastramento, 

com o objetivo de conscientizar sobre seu papel na 

sociedade e a importância de ativo e independente.  

 

CAPITAL DO TRIUNFPREV EM 30.04.2019 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV IMA-B TP 3.301,41 

BB PREV RF IFR M1 203.811,25 

BB PREV RF IDKA 2 886.056,24 

BB PREV PERFIL 37.729,46 

BB PREV FLUXO 6.266,23 

BB PREV MULT 57.946,53 

SALDO EM C. CORRENTE 1.162,29 

TOTAL 1.196.273,41 

 

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

