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NESTA  EDIÇÃO TRAZEMOS UMA NOVIDADE! 

 

A Universidade 

Federal do Rio 

Grande do 

Norte, em 

parceria com 

UFPE e a APEPP 

promoveu no 

dia 12 de julho 

de 2018, no Laboratório CCA da UFPE a IV Oficina 

“Conhecendo o Sadeprev” para Gestores de RPPS. O 

evento teve como objetivo difundir o uso do 

SADEPREV de forma a auxiliar os gestores dos RPPS na 

simulação e administração dos fundos dos planos 

previdenciários de servidores públicos. O Sadeprev é 

um software intitulado Simulador Atuarial-

demográfico de Regimes Próprios de Previdência 

Social desenvolvido pela professora Cristiane Silva 

Corrêa com a participação de alunos e professores dos 

cursos de graduação em Ciências Atuariais com o 

objetivo “fornecer parâmetros que ajudem os 

gestores a compreenderem a situação financeira e 

atuarial de seus RPPS´s, podendo, assim, tomarem 

decisões mais acertadas e debaterem sobre os 

problemas encontrados”. Ele utiliza microssimulação 

para prever os valores totais de benefícios e 

contribuições pagas por cada participante do plano 

previdenciário em cada um dos próximos 75 anos. A 

partir  dessa  previsão  é  feita   uma   análise   atuarial 

 

 

e financeira sobre a situação do RPPS. 

EM DEFESA DOS RPPS 

A diretoria da 

APEPP 

juntamente com 

os membros dos 

Conselhos de 

Administração e 

Fiscal estiveram 

reunidos no dia 

11 de julho, na 

sede da AMUPE para tratarem da recomendação 

conjunta TCE/PE-MPCO nº 03/2018, direcionada aos 

Senhores Prefeitos e gestores dos RPPS orientando-os 

a rescindirem os contratos vigentes, para recuperação 

de créditos entre os regimes previdenciários - RGPS e 

RPPS - compensação administrativa e financeira - 

COMPREV. Considerando que a rescisão imediata dos 

contratos, nos termos da recomendação supra, 

acarretaria danos financeiros e administrativos para a 

maioria dos RPPS/PE a Associação Pernambucana de 

Entidades de Previdência Pública - APEPP, após 

deliberação dos seus membros, procedeu ao 

encaminhamento do Ofício de nº 03/2018 de 

16/07/2018 protocolado no TCE/PE em 17/07/2018 

com uma farta exposição de fatos consistentes 

requerendo, entre outros, a prorrogação de prazo de 

30 para 180 dias a fim de que os entes/RPPS possam 

promover a capacitação do corpo técnico para 

operacionalização do sistema COMPREV. Desse modo, 

os representantes do TCE/MPCO, tendo em vista a 

legislação em vigor e acatando a exposição dos fatos 

infoprev 



elencados pela APEPP resolveram prorrogar por mais 

90 (noventa) dias o prazo fixado na recomendação 

conjunta TCE/PE-MPCO nº 03/2018. Vitória da APEPP, 

Vitória para os RPPS/PE.  

ESPAÇO SAÚDE: RECEITAS DA COZINHA 

TRIUNFENSE 

 

CALDO DE OVOS DE TIA LEANDRA 

Ingredientes: 1  colher de manteiga, ovos o quanto 

baste, 2 colheres de sopa de farinha de mandioca, 2 

litros de água, 1 pitada de pimenta do reino, alho, 

cebola,  colorau, a manteiga. Modo de fazer: Leve ao 

fogo uma panela com a água, junte a cebola, pimenta 

do reino, alho, colorau, a manteiga. Quando ferver, 

despeje a farinha em chuviscos, quebre tantos ovos 

quanto necessários. Verifique o sal e os temperos e 

sirva a gosto. 

 

01 MARIA APARECIDA P. FERREIRA 

02  MARIA ALVES FEITOSA LIMA 
EZIUDA MARIA DE SOUZA 

05 JOSÉ FERREIRA DA CRUZ 

07 AGAMENON GONÇALVES L. FILHO 

08 MARINEIDE B.DO NASCIMENTO 

11 MARIA AUXILIADORA F. DE SOUZA 

13 MARIA DE LOURDES FERNANDES LIMA 

14 MARIA DO SOCORRO B. DO NASCIMENTO 

17 FRANCISCA SOARES DOS SANTOS 

18 JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS 

19 MARIA DULCE CRUZ DE OLIVEIRA 
JOCELINA SOARES DOS SANTOS 

21 ISABEL BEZERRA DA FONSECA 

22 MARIA SELMA VIANA 

27 MARIA DE FÁTIMA SILVA 

31 ZILDETE DE OLIVEIRA FERREIRA 

 

 

+ SAÚDE +VIDA 

DICAS SAUDÁVEIS 

1.Cuidar dos dentes: Dentes doentes podem afetar 

todo corpo, quando se espalha a inflamação da boca. 

A periodontite é considerada um fator de risco 

independente para as doenças do coração e doenças 

circulatórias. 

2.Encontrar bons amigos: Por natureza, o homem é 

um ser social. O intercâmbio com bons amigos não é 

apenas importante para o bem estar, mas ativa o 

cérebro e ajuda a prevenir  a demência.  

CAPITAL  DO TRIUNFPREV EM 30.06.2018 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV IMA-B TP 6.391,48 

BB PREV RF IFR M1 1.095.609,27 

BB PREV RF IDKA 2 730.615,51 

BB PREV PERFIL 1.063.176,28 

BB PREV FLUXO 239.604,44 

BB PREV MULT 151.381,83 

SALDO EM C. CORRENTE 4.144,39 

TOTAL 3.290.923,20 

 

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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