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PREFEITO REESTRUTURA SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 

MUNICIPAL 

 

Para garantir o equilíbrio e a sustentabilidade do 

Regime Próprio de Previdência Municipal para as 

presentes e futuras gerações, foi aprovado pela 

Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei de 

autoria do Executivo Municipal que alterou os 

dispositivos da Lei 1.258/2013, que dispõe sobre a 

segregação de massas. Entre as mudanças aprovadas 

constam: a) as alterações das alíquotas de 

contribuições para o custeio dos benefícios dos 

servidores, dos atuais 11% para 14% ( servidor ativo e 

inativos e pensionistas nos termos do §18, art. 40 da 

CF/88) e dos 13,99% para  17% (contribuição patronal 

Poder Executivo e Legislativo) e um aporte de 5% 

incidente sobre a base de cálculo das contribuições 

que serão revisadas de acordo com as avaliações 

atuariais; b)  migração de aposentados e pensionistas 

nascidos  em data anterior a 31 de dezembro de 1957, 

cujo benefício tenha sido concedido até 31 de 

dezembro de 2017 do fundo financeiro para o fundo 

previdenciário. 

 

 

 

 

ESPAÇO SAÚDE: RECEITAS DA COZINHA 

TRIUNFENSE 

 

BOLO CREMOSO DE JURACY GONÇALVES 

Ingredientes: 1 kg de massa puba, ½ kg de açúcar, 1 

garrafa de leite, 1 coco grande, 1 xícara de queijo 

ralado, 2 colheres de sopa de manteiga, sal a gosto. 

Modo de fazer: Misturar todos os ingredientes, 

verificar o doce e o sal e levar ao forno para assar em 

forma untada e polvilhada. 

CONSELHOS PARA UMA APOSENTADORIA FELIZ. 

“ Não aja de acordo com sua idade [na 

aposentadoria]. Aja como a pessoa jovem que você 

sempre foi”. 
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03 HERUNDINA MARIA DE SOUZA 
JOEL AVELINO DOS SANTOS 

04 JOSÉ PEREIRA AMORIM 

07 JOSÉ LOPES DA SILVA 

08 MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA 

09 MARIA APARECIDA DINIZ 
MARIA BERNADETE FRUTUOSO 

11 MARIA VALDETE N. DE ARAÚJO 
MARIA OZIMAR BEZERRA LIMA ALVES 

13 MICHELLE NUNES BARBOSA 

14 OILDA BEZERRA LIMA ALVES 

18 PEDRO INÁCIO DOS SANTOS 

22 LUCIENE ALVES FERREIRA 

26 MARIA DO CARMO RODRIGUES 

28 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUINTO 

 

 

+ SAÚDE +VIDA 

DICAS SAUDÁVEIS 

 

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E 
GERONTOLOGIA ADVERTE! 

 

PROCURE ELIMINAR AS TENSÕES E “STRESS” 
Organize melhor sua vida, aprenda a fugir de 
“problemas”- discipline-se para não se enervar com 
coisas pequenas – Quando diante de problemas 
inevitáveis, lembre-se que poderiam ser maiores, 
“tire-os de letra”, seja alegre e tolerante, ignore os 
ignorantes, divida responsabilidades, não seja 
apressado, seja um otimista, tenha amor próprio. 
 
FAÇA INGESTÃO ADEQUADA DE VITAMINAS 
Através de boa alimentação e suplementações, evite 
exageros e “mega-doses”, doses excessivas dão 
problemas na certa. Exemplos: o excesso de vitamina 
A provoca danos ao fígado, dores de cabeça e 
borramento da visão; o excesso de vitamina D 
causa distúrbios musculares e cardíacos; doses altas 
de vitamina C podem precipitar a formação de 
cálculos renais. A dose alta e excessiva de qualquer 
vitamina sempre traz consequências danosas. 
 
 
 
 

NUNCA tome medicamentos sem orientação médica, 
não repita receita médica por conta própria. Lembre-
se que o uso abusivo ou inadequado de remédios é 
uma das grandes causas de mortalidade. Tome muito 
cuidado com “Remédios Novos” e “Novidades”. 
 

A comida "típica" brasileira - arroz, feijão, verduras e 
bife - é uma das "melhores do mundo" do ponto de 
vista geriátrico. 
 

CAPITAL  DO TRIUNFPREV EM 

31.03.2018 

 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV IMA-B TP 372.878,06 

BB PREV RF IFR M1 2.498.136,21 

BB PREV RF IDKA 2 729.683,09 

BB PREV PERFIL 294.857,70 

BB PREV FLUXO 22.932,96 

BB PREV MULT 20.376,59 

SALDO EM C. CORRENTE 10.576,93 

TOTAL 3.949.441,54 

 

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. 
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