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RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO 2015 

 

Foi realizado com 

sucesso o 

recadastramento 

previdenciário de 

2015. 

 Coordenado pela 

servidora Luciene 

Alves Ferreira foi agendado visitas domiciliares 

para aqueles beneficiários impossibilitados de se 

locomoverem e pela primeira vez a meta foi 

alcançada. 100% dos beneficiários foram 

recadastrados! O resultado positivo mostrou que 

os participantes estão mais conscientes da 

importância de realizar o Recadastramento para 

preservar a regularidade do pagamento das 

aposentadorias e pensões, resguardar a segurança 

e a tranquilidade de todos, além de respeitar o 

cumprimento das obrigações legais.  

 

REGRAS DE APOSENTADORIA 

 

O TRIUNFOPREV, através de seu BOLETIM 

INFORMATIVO, estará, a partir de agora, 

repassando para a categoria todas as 

informações com relação às regras de 

aposentadoria. Nesta edição iremos abordar 

a APOSENTARIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. Vamos conferir! 

 

 

 

 

 

 

 

REGRA 1 

 

REGRA DE TRANSIÇÃO ARTIGO 3º DA EC Nº 
41/2003 (SOMENTE PARA ADMITIDOS ATÉ 

16/12/1998) 

Condições exigidas 
Homem 53 anos de idade + 35 anos de 

contribuição + pedágio (acréscimo) de 
tempo de 20%, calculado sobre o tempo 
que faltava em 16/12/98 + 5 anos no 
cargo efetivo que se dará a 
aposentadoria. 

Mulher 48 anos de idade + 30 anos de 
contribuição + pedágio (acréscimo) de 
tempo de 20%, calculado sobre o tempo 
que faltava em 16/12/98 + 5 anos no 
cargo efetivo que se dará a 
aposentadoria 

Valor da 
aposentadoria 

100% da média (atualizada) dos valores 
de contribuição para os regimes de 
previdência, com redução de 5% para 
cada ano antecipado em relação aos 
limites de idade da regra permanente:  
Mulher = 55 anos  
Homem = 60 anos  
 

Contribuição 
previdenciária 

Os inativos com proventos acima do 
limite estabelecido pelo INSS 
contribuirão para o Regime Próprio de 
Previdência Social sobre a diferença que 
excede o limite.  
 

Abono de 
permanência 

Ao preencher todos os critérios para a 
aposentadoria voluntária e permanecer 
em atividade, fará jus ao abono igual à 
contribuição previdenciária, até atingir a 
aposentadoria compulsória (70 anos). 

 

ATENÇÃO! GRAVE BEM ESTAS REGRAS. Na 

próxima edição apresentaremos outras Regras. 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO 

 



                              REGRA Nº 2 

REGRA PERMANENTE (PARA ADMITIDOS ATÉ 31/12/2003) 
 

Condições exigidas 

Homem 60 anos de idade + 35 anos de 
contribuição + 20 anos de serviço 
público + 10 anos de carreira + 5 anos no 
cargo efetivo que se dará a 
aposentadoria. 

Mulher 55 anos de idade + 30 anos de 
contribuição + 20 anos de serviço 
público + 10 anos de carreira + 5 anos no 
cargo efetivo que se dará a 
aposentadoria.  

Valor da 
aposentadoria 

100% calculado sobre a última 
remuneração de contribuição. 

Professor/Dire-
tor 

Os que atuam exclusivamente na 
docência (Direção, coordenação e 
assessoramento) terão redução de 5 
(cinco) anos na idade e no tempo de 
contribuição. 

Contribuição 
previden- 
ciária 

Inativos com proventos acima do limite 
estabelecido pelo INSS contribuirão para 
o Regime Próprio de Previdência Social 
sobre a diferença que excede o limite.  

Abono de 
permanência 

Ao preencher todos os critérios para a 
aposentadoria voluntária e permanecer 
em atividade, fará jus ao abono igual à 
contribuição previdenciária, até atingir a 
aposentadoria compulsória (70 anos). 

 

NOVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS: SEJAM 
BEM VINDOS! 

 
- MARIA GORET QUINTO NUNES  
- MARIA NILZA BEZERRA 
-  PENSÃO EM FAVOR DE MARIA JOSÉ MAGALHÃES 
FLORENTINO. 
 
 

CAPITAL TRIUNFOPREV EM 31.04.15 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV. RF IFR MI 3.107.077,88 

BB PREV. FLUXO 821.347,36 

BB PREV.IMA-B TP 1.737.061,61 

BB PREV.MULTIMERCADO 362.356,80 

BB PREV. RF IMA B5+ 233.255,05 

BB PREV. RF IDKA2 929.082,96 

BB PREV.PERFIL 1.198.027,33 

TOTAL  8.388.208,99 

 
 
 

REGRA Nº 3 
 

REGRA PERMANENTE (PARA ADMITIDOS APÓS 
31/12/2003) 

Condições exigidas 

Homem 60 anos de idade + 35 anos de contribuição 
+ 10 anos de serviço público + 5 anos no 
cargo efetivo que se dará a aposentadoria. 

Mulher 55 anos de idade + 30 anos de contribuição 
+ 10 anos de serviço público + 5 anos no 
cargo efetivo que se dará a aposentadoria. 
Professores: os que atuam exclusivamente 
na docência terão redução de 5 (cinco) anos 
na idade e no tempo de contribuição. 

Valor da 
aposenta-
doria 

100% da média (atualizada) dos valores de 
contribuição para os regimes de 
previdência.  

Contribui-
ção 
previdenci
ária 

Inativos com proventos acima do limite 
estabelecido pelo INSS contribuirão para 
RPPS sobre a diferença que excede o limite. 

Abono de 
permanên
cia 

Ao preencher todos os critérios para a 
aposentadoria voluntária e permanecer em 
atividade, fará jus ao abono igual à 
contribuição previdenciária, até atingir a 
aposentadoria compulsória (70 anos). 

 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS – FELIZ ANIVERSÁRIO 

               

DIA                 NOME 

03 HERUNDINA MARIA DE SOUZA 

03 JOEL AVELINO DOS SANTOS 

04 JOSÉ PEREIRA AMORIM 

06 EURÍDECE ALVES DA SILVA 

07 JOSÉ LOPES DA SILVA 

08 MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA 

11 MARIA VALDETE N. DE ARAÚJO 

14 OILDA BEZERRA LIMA ALVES 

18 PEDRO INÁCIO DOS SANTOS 

28 MARIA DE FÁTIMA P. QUINTO 

Nossos parabéns são extensivos as servidoras do 
TRIUNFOPREV 

13 MICHELLE NUNES BARBOSA 

22 LUCIENE ALVES FERREIRA 

 

FALE COM O TRIUNFOPREV 

Por telefone: (87) 3846-1667 Por e-mail: 
triunfoprev@gmail.com Pessoalmente: Avenida José 
Veríssimo dos Santos, 247 Bairro Guanabara – Triunfo-
PE. De segunda a sexta-feira no horário de 7 as 13 
horas. 
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