
CORAL CABOPREV PARTICIPA DO 3º CONGRESSO DO SINDICATO 
DOS PROFESSORES DO CABO DE SANTO AGOSTINHO – SINPC

 Na segunda-feira 
(15/04) o Coral Caboprev 
par�cipou da abertura do 
p r i m e i r o  d i a  d o  3 º 
Congresso do Sindicato 
dos Professores do Cabo 
de Santo Agos�nho - 
SINPC, com o tema “Sindi-
cato: Democracia, Direito 
e Retrocesso”. No coman-
do do maestro Carlos 
Eduardo Valença, os cora-
listas brilharam no Orange 
Praia Hotel, localizado na 
Ilha de Itamaracá – PE.
 O coral possui atu-
almente 25 integrantes, 
em sua maioria mulheres. 
A a�vidade faz parte do 
Programa de Pós-Aposen-
tadoria do Ins�tuto, apro-
vado pelos Conselhos de 
Administração e Fiscal do 
Caboprev. Com o auditório 
lotado, a apresentação do 
grupo começou por volta 
das 10h. O repertório 

 As a�vidades do 
grupo envolvem toda dedi-
cação e energia dos par�-
cipantes. Esse é o caso da 
professora aposentada 
Maria do Carmo de Olivei-
ra, de 70 anos. “Eu gosto 
de cantar em todo lugar. 
Faço parte do coral do 
grupo da terceira idade e 
também da igreja que eu 
par�cipo”, declarou a 
coralista. Já Maria José da 
Rocha Silva, de 81 anos, 
destacou a importância da 
a�vidade na sua ro�na de 
v ida.  “O coral  é  bom 
porque a gente sai de casa, 
conversa, e no momento 
da apresentação tem que 
deixar as dores no corpo 
de lado”, completou.  

contou com c láss icos 
como “Madeira que Cupim 
Não Rói”, de Capiba e 
“Maria Maria”, de Milton 
Nascimento.

 A par�cipação do 
Coral no Congresso cha-
mou a atenção do público 
presente e serviu de insp-
ração para a professora 
Erícia Souza, de 54 anos, 
integrante do Sindicato 
dos Servidores Públicos 
Municipais da I lha de 
Itamaracá – SINDSPMI. 
“Achei o Coral do Caboprev 
uma ideia excelente por-
que promove vida. Quan-
do a gente se aposenta as 
pessoas têm a ideia de que 
não existe mais contribui-
ção e isso não é verdade. 
Integrar a música com esse 
conhecimento de vida traz 
novas perspec�vas e reno-
vação de experiências”. A 
congressista ainda ressal-
tou o interesse de inserir o 
mesmo �po de ação no 
Ins�tuto Itamaracá Prev.
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 O  C a b o p r e v 
realiza periodicamente 
o programa de visita-
ção domiciliar com o 
obje�vo de atualizar os 
dados cadastrais dos 
aposentados e pensio-
nistas do Ins�tuto que 
se encontram com difi-
culdades de locomo-
ção, e por isso, não po-
dem comparecer à se-
de para realizar a Prova 
de Vida. A ação é reali-
zada por Fá�ma Santa-
na, assistente social, 
Jocasta Santana, técni-
ca de enfermagem e 
pela psicóloga Thialy 
Costa, equipe mul�dis-
ciplinar da autarquia. 
Dessa forma, o Ins�-
tuto atua humanizando 
o atendimento aos 
aposentados e pensio-
nistas que já contribuí-
ram profissionalmente 
no Município do Cabo 
de Santo Agos�nho. 

PROVA DE VIDA
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CABOPREV PARTICIPA DE REUNIÃO COM 
REPRESENTANTES DO BANCO DO BRASIL

 Durante a quarta-

feira (3/04), o Caboprev 

realizou uma reunião com 

o Comitê de Inves�mentos 

do Ins�tuto e represen-

tantes do Banco do Brasil 

no Centro Administra�vo 

Municipal (CAM II). Es�ve-

ram presentes o presi-

dente do Caboprev, Albéri-

co Rodrigues e Eliezer 

Ricardo, assessor especial 

da autarquia. Carmem 

Ga�s e Joelson Barbosa, 

membros do Comitê de In-

ves�mentos. E represen-

tando o Banco do Brasil, 

Bruno Viera, gerente de 

negócios e Tarcia Freire, 

gerente de relaciona-

mento, ambos da Agência 

Setor Público Recife. O 

diálogo teve como temas 

as propostas do Banco do 

Brasil referentes aos inves-

�mentos do Caboprev na 

nova gestão e o cenário 

econômico atual brasi-

leiro.
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CONTATOS CABOPREV

@caboprev /caboprev

 Seguindo a Campa-

nha Nacional de Vacinação 

contra a gripe Influenza do 

Ministério da Saúde, que 

acontece entre os dias 22 

de abril a 31 maio, o Cabo-

prev realizou na sexta-feira 

(26/04) o dia da vacinação 

contra a doença para os 

aposentados do Ins�tuto. 

O evento foi iniciado com 

um café da manhã para 

recepcionar quem chegava 

para tomar a vacina. 

CABOPREV REALIZA DIA DE VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE

(Fonte:  Lei n° 9.796/1999)

 É  o  a c e r t o  d e 

contas entre o Regime 

Geral de Previdência 

Social (RGPS), gerenciado 

pelo Ins�tuto Nacional 

do Seguro Social (INSS), e 

os Regimes Próprios de 

Previdência Social dos 

S e r v i d o re s  P ú b l i c o s 

(RPPS) da União, dos 

Estados ,  do  D ist r i to 

Federal e dos Municípios 

nos casos de contagem 

recíproca do tempo de 

contribuição para efeito 

de aposentadoria.

O QUE É O
COMPREV?
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