
O   Caboprev   realizou,   du-
rante   a   sexta-feira   (13/03),  
 uma   manhã   de   homena-
gem   as aposentadas   e   pen-
sionistas   do   Cabo   de   Santo  
 Agos  nho.   O   evento,   em  
 alusão   ao   Dia Internacio-
nal   da   Mulher,   contou   com  
 roda   de   diálogo,   corte   de  
 cabelo,   maquiagem,   aula 
de   dança   e   sorteio   de   brin-
des   para   quem   estava   pre-
sente. A   eventualidade   foi  
 iniciada   através   do   discur-
so   do   diretor-presidente  
 do   Ins  tuto,  Albérico   Ro-
drigues.   “Eu   acredito   que  
 hoje   a   sociedade   está   num  
 estágio   civilizatório  muito  
 melhor   graças   à   valoriza-
ção   da   mulher”,   ressaltou  
 o   gestor,   destacando   ainda  

 a  importância   do   reconhe-
cimento   da   luta   das   mulhe-
res   pelos   seus   direitos   ao  
 longo   da   história. Durante  
 a   programação,   houve   a  
 apresentação   da   educado-
ra   do   Centro   das   Mulheres  
 do Cabo   (CMC),   Izabel   San-
tos,   que   exaltou   a   impor-
tância   do   Dia   da   Mulher   e  
 ainda  mencionou   algumas  
 mulheres   pioneiras   na   luta  
 pelos   seus   direitos   ao   longo  
 do   desenvolvimento   social  
 na   história.   “O   8   de   março  
 é   um   dia   que   nasceu   pra  
 homenagear mulheres   que  
 morreram   lutando   pela   ga-
ran  a   de   direitos.   Elas   tra-
balhavam   nas   fábricas   de  
 tecidos   e   viviam   em   situa-

ções   precárias.   Diante   dis-
so,   começaram   a   lutar   por  
melhores   condições   como  
 a   redução   da   carga   horária  
 de   trabalho”,   explicou   Iza-
bel.   Na   ocasião,   houve   um  
 alerta   sobre   a   importân-
cia   da   higienização   correta  
 das   mãos   para a   prevenção  
 do   novo   Coronavírus   (CO-
VID-19),   momento   coman-
dado   por   Jocasta  Santana,  
 que   trabalha   na   parte   ad-
ministra  va   do   Ins  tuto   e  
 possui   formação   na   área   de   
enfermagem.   Em   seguida,  
 as   mulheres   par  ciparam  
 de   uma   aula   de   zumba,  
 ministrada   pela   professo-
ra   Marilucia   Silva.   Além  
 de   corte   de   cabelo   com   a  

 profi ssional   Maria Souza   e  
 maquiagem   realizada   pelas  
 consultoras   da   Mary   Kary,  
 Raphaela   Campos,  Nanci  
 Campos,   Claudia   Almeida  
 e   Harla   Rodrigues.  “Nós  
 mulheres   estamos   muito  
 agradecidas,   principalmen-
te   eu   que   sou   depressiva  
 e   com esse   momento   de  
 hoje   eu   me   sen     muito  
 feliz”,   comentou   a   apo-
sentada   Gorete   Ribeiro, 
demonstrando   alegria   e  
 gra  dão   ao   dizer   que   tam-
bém   passou   pelo   processo  
 de   maquiagem   durante   a  
 manhã.   “Toda   a   equipe   do  
 Caboprev   está   de   parabéns  
 pela   realização   do   evento”,  
 fi nalizou. 
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Caboprev   faz   homenagem   a   aposentadas   e pensionistas   em   comemoração  ao   dia   da   mulher  



Diante das medidas de pre-
caução ao novo Coronavírus 
(COVID-19), a Prefeitura do 
Cabo de Santo Agos  nho 
antecipou o calendário de 
pagamento dos servido-
res, aposentados e pensio-
nistas do mês de março 
para a quarta-feira (25/03). 

Durante a segunda-feira 
(02/03), o Comitê de Inves  -
mentos do Caboprev recebeu 
o diretor execu  vo do Grupo 
Performe, Kírlisson Santos, 

O Caboprev informa que, a 
par  r do dia 15 de abril, o se-
tor jurídico atenderá em ho-
rário especial (8h às 12h) nas 
segundas e quartas-feiras, via 
agendamento prévio (através 
do e-mail juridicocaboprev@
gmail.com e WhatsApp 
8187682218). O atendimento 

que realizou uma apresenta-
ção de produtos de inves  -
mento das ins  tuições 
Sulamérica e Constância. 
Além dos membros do Comi-
tê, es  veram presentes o di-
retor-presidente do Ins  tuto, 
Albérico Rodrigues, o atuário 
Rodolpho Malafaia e o asses-
sor previdenciário, Antônio 
Sidrônio.

será exclusivamente para os 
serviços de pensão por mor-
te, aposentadoria e re  rada 
de CTC (Cer  dão de Tempo 
de Contribuição).
Diante da pandemia do Coro-
navírus (COVID-19), o Cabo-
prev se solidariza em relação 
ao seu público maior, forma-
do por aposentados e pensio-
nistas, assim como servidores 
a  vos. Contamos com a com-
preensão de todos na ques-
tão das alterações das ro  nas 
de trabalho do Ins  tuto.

Como medida de precau-
ção ao novo Coronavírus 
(COVID-19), e diante da 
vulnerabilidade do pú-
blico idoso (considerado 
como grupo de risco de 
acordo com o Ministério 
da Saúde), o Caboprev 
reforça que não está re-
alizando o atendimento 
presencial no Ins  tuto. 
Cumprindo seu papel 
ins  tucional e prezando 
pelo bem-estar do apo-
sentado e benefi ciário, o 

Ins  tuto segue a medida 
determinada no Decreto 
Nº 1.876, de 20 de março 
de 2020, divulgado pela 
Prefeitura Municipal do 
Cabo de Santo Agos  nho: 
“Art. 10. Fica estabelecido 
o Sistema de Home offi  ce, 
para a  vidades de natu-
reza administra  va das 
Secretarias Municipais 
do cabo de Santo Agos-
 nho”. O expediente na 

sede do Ins  tuto funcio-
na apenas para as a  vi-
dades administra  vas in-
ternas, no horário das 8h 
às 14h (medida presen-
te no Art. 9 do decreto).
Com isso, os informes de 
rendimentos con  nuam 
sendo enviados de modo 

virtual (mediante envio 
de e-mail com nome com-
pleto e CPF do aposenta-
do ou pensionista para ca-
boprev.gerencia@gmail.
com). Os benefi ciários 
também podem acessar 
o contracheque através 
da aba “Prev +” no site: 
www.caboprev.pe.gov.br. 

Para maiores dúvidas e 
solicitações, o atendimen-
to está sendo realizado 
apenas nas redes sociais 
(Instagram e Facebook), 
no e-mail citado anterior-
mente e também no “fale 
com o gestor”, no Prev+.
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Comitê de Investimentos do Caboprev
recebe Grupo Performe

Coronavírus: Caboprev reforça serviço virtual em 
função da suspensão do atendimento presencial

Setor jurídico do Caboprev vai atender casos ex-
cepcionais a partir do dia 15 de abril

Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho antecipa pagamento 
mensal dos servidores,aposentados e pensionistas
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