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MAIS UM ANO CHEGA AO FIM e com ele a esperança 

de que no ano que se inicia, possamos fazer da nossa 

união à força para novas conquistas.   Esperamos 2016 

com a mesma disposição para enfrentar os novos 

desafios, na busca por mais melhorias e vitórias para 

os nossos segurados.  

EVENTOS POSITIVOS 

1.SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: Com 
o propósito de capacitar cada vez mais os Gestores, 
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e 
do Comitê de Investimentos  o TRIUNFOPREV 
promoveu com sucesso  um seminário de formação 
previdenciária nos dias 03 e 04 de dezembro do ano 
em curso.  No dia 03 foi proferida uma palestra sobre 
AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DE NATUREZA 
ATUARIAL pelo Advogado Dr. Augusto Melo, ex-gestor 
da Previdência do Município de Itamaracá com o 
objetivo de preparar a equipe do Instituto para o 

monitoramento  do equilíbrio atuarial. 

 

No dia 04 com a participação especial do Economista 

Vitor Leitão, vinculado a Lema Investimentos foi 

apresentada e aprovada a política de investimentos 

para o exercício de 2016. Na ocasião foi feito uma 

avaliação das aplicações dos investimentos do  

 

Instituto, constatando-se que apesar de se obter uma  

boa lucratividade, os resultados não foram suficientes 

para atingir a meta atuarial. Constatou-se, também, 

que a situação financeira está se tornando frágil em 

face do aumento do número de aposentadorias e 

retiradas de recursos para cobrir os gastos mensais da 

folha de pagamento. 

 

2.ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO. Em clima de festa 

natalina aconteceu na manhã do dia 22/12/2015 o VI 

Encontro de Integração dos Aposentados e 

Pensionistas. Na abertura do evento os segurados 

foram acolhidos pelos gestores com uma mensagem 

de motivação sobre os símbolos natalinos que 

oportunizou a descoberta do amigo secreto. Em 

seguida, foi proferida pela gestora da autarquia  uma 

palestra sobre as Novas Regras de Pensão 

estabelecidas na Lei Municipal nº 1.345 aprovada em 

11 de dezembro de 2015, seguida de uma breve 

prestação de contas das atividades realizadas no 

exercício; apresentação da carteira de identidade do 

aposentado e uma  homenagem de natal aos 

segurados culminando com um lanche festivo da 

gastronomia local,  troca de presentes e distribuição 

de lembrançinhas ( plantas, panetone e Nicolau). 

BOLETIM INFORMATIVO 

 



 

3.NATAL DOS CONSELHEIROS.  Conselheiros, gestores 

e servidores do TRIUNFOPREV reuniram-se em 

calorosa confraternização, realizada no Balneário e 

Palhoção Triunfo, no dia 22 de dezembro.  Após dar 

início a festa a Presidente fez um discurso de 

agradecimento, em que reconheceu o empenho e a 

dedicação dos conselheiros em prol do Instituto. Ao 

final, desejou Feliz Natal a todos os presentes 

extensivos aos seus familiares.  Em seguida, houve a  

descoberta do amigo secreto e a tradicional troca de 

presentes.  

 

4.CAFÉ COM VEREADORES. O TRIUNFOPREV realizou 

na manhã do dia 28 de dezembro um café de 

confraternização com os vereadores municipais. 

Estiveram presentes Anselmo Martins Pereira, 

Antonio Estevão, Sandra Gusmão da Silva, José Carlos 

Rodrigues, Djacir Marques de Souza  e Aluísio 

Rodrigues de Lima. Durante a confraternização a 

presidente cumprimentou cada vereador e agradeceu 

por todo o trabalho feito em benefício da Previdência 

Municipal. Ao final, todos foram brindados com 

lembrancinhas símbolo do natal triunfense. O mimo 

oferecido foi o famoso biscoito Nicolau, marco da 

gastronomia triunfense referência das nossas irmãs 

alemãs. 

 

 

02 Ana Mary da Silva Almeida 
Maria Lucia Pereira Quinto 

03 Hilda Pereira dos Santos 
Severina da Silva Cabral 

05 Maria do Socorro Lima 
Suzana Maria Tertuliano 

08 Francisco da Silva 

10 Edna Maria Gonçalves Viana 

11 Ana Rosa da Silva 

12  Maria Nilza Alves dos Santos 

13 Luziete de Melo Ferreira 

15 Maria do Socorro Gomes 

21 Maria Ferreira Barbosa 

22 Francisco Pires de Souza 

23 Edvanda Barbosa da Silva 

24 Arlete Monteiro Barros 
Maria do Carmo Leal Araújo 

28 Maria Elizabeth de Souza 

 

FALECIMENTO Com pesar, noticiamos o falecimento 

de nossas seguradas Giselda  Alves  Diniz  e Dona 

Otacília Tomáz de Lima  ocorrido neste mês de 

dezembro. Às famílias enlutadas os nossos 

sentimentos. 

ESCLARECIMENTOS  SOBRE A APOSENTADORIA  

COMPULSÓRIA POR IDADE. 

Em 04/12/2015, foi publicada a Lei Complementar 

Federal nº 152 que elevou a idade da aposentadoria 

compulsória para 75 anos. Para dirimir dúvidas 

oriundas da vigência da referida lei complementar, 

esclarecemos que, a partir de 04/12/2015, os 

servidores vinculados ao regime próprio de 

previdência somente serão aposentados 

compulsoriamente aos setenta e cinco anos de idade 

Os que completaram 70 anos de idade até 



03/12/2015 serão aposentados compulsoriamente a 

partir da data em que completaram essa idade limite 

(70 anos), visto que a Lei Complementar nº 152/15 

não tem efeito retroativo, valendo a idade de 75 anos 

somente a partir de 04/12/2015. 

Esclarecemos ainda, que a Lei Complementar Federal 

nº 152/15 se aplica nas esferas da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, como esclarece 

seu art.1º, ampliando indistinta e incondicionalmente 

para 75 anos a aposentadoria compulsória por 

ancianidade em favor de servidores titulares de cargos 

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios (incluídas suas autarquias e 

fundações), magistrados e membros do Ministério 

Público, das Defensorias Públicas e dos Tribunais e 

dos Conselhos de Contas (art.2º). 

LEI COMPLEMENTAR Nº 152, DE 3 DE DEZEMBRO DE 

2015  

Dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, 

com proventos proporcionais, nos termos do inciso II 

do § 1º do art. 40 da Constituição Federal. 

 A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos 

termos do parágrafo 5o do art. 66 da Constituição, a 

seguinte Lei Complementar:  

Art. 1o Esta Lei Complementar dispõe sobre a 

aposentadoria compulsória por idade, com proventos 

proporcionais, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, dos agentes 

públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1º do art. 

40 da Constituição Federal. 

 Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 

aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:  

I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações; 

 II - os membros do Poder Judiciário;  

III - os membros do Ministério Público; 

 IV - os membros das Defensorias Públicas;  

V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de 

Contas.  

Parágrafo único. Aos servidores do Serviço Exterior 

Brasileiro, regidos pela Lei nº 11.440, de 29 de 

dezembro de 2006, o disposto neste artigo será 

aplicado progressivamente à razão de 1 (um) ano 

adicional de limite para aposentadoria compulsória ao 

fim de cada 2 (dois) anos, a partir da vigência desta Lei 

Complementar, até o limite de 75 (setenta e cinco) 

anos previsto no caput.  

Art. 3º Revoga-se o inciso I do art. 1º da Lei 

Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985. 

 Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data 

de sua publicação.  

Brasília, 3 de dezembro de 2015; 194o da 

Independência e 127o da República.  

DILMA ROUSSEFF 

CAPITAL  DO TRIUNFPREV EM 30.10.2015 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV RF IFR M1 2.900.261,26 

BB PREV IMA-B TP 1.135.591,59 

BB PREV RF IDKA 2 1.852.898,07 

BB PREV FLUXO 1.157.123,84 

BB PREV PERFIL 590.423,05 

BB PREV MULT 392.018,38 

TOTAL 8.028.316,19 

 

 

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. 

mailto:triunfoprev@gmail.com

