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APRESENTAÇÃO 
 

Iniciamos o primeiro informativo de 2015 

desejando a todos um ano cheio de esperança e 

realizações e aproveitamos esse espaço para 

agradecer  ao Senhor Prefeito Municipal e toda a 

sua equipe da administração,  pela colaboração e 

ajuda mútua, fazendo do TRIUNFOPREV orgulho 

crescente junto aos nossos servidores ativos e 

inativos.  Agradecemos de igual modo, aos nossos 

vereadores, em especial aqueles que se 

empenharam na aprovação  das leis pertinentes 

ao TRIUNFOPREV. Para fortalecer o princípio da 

transparência e publicidade das ações no serviço 

público, o TRIUNFOPREV dar continuidade ao 

lançamento mensal do seu Boletim Informativo. 

 E já nesta primeira edição trazemos duas 

novidades: 

 CARLOS EDUARDO GABAS é o 

novo Ministro da Previdência Social. Em seu 

discurso de posse ele disse estar preparado para 

os desafios de sua gestão. O TRIUNFOPREV deseja 

que o novo Ministro seja um grande aliado dos 

RPPS, fazendo as mudanças necessárias para 

garantir a sustentabilidade da Previdência. 

O TRIUNFOPREV tem novo endereço. O local, 

apesar de menor em comparação com a sede 

anterior, é mais bem localizado e de fácil acesso 

para os usuários do TRIUNFOPREV. A nova sede 

fica na  Avenida José Veríssimo dos Santos, Nº 

247, ao lado do IPA. 

 

 

 

CONFIRAM TAMBÉM NOSSAS MATÉRIAS SOBRE 

 

CALCULO ATUARIAL: De acordo com a legislação 

federal, a avaliação atuarial é peça obrigatória 

para os  Regimes Próprios de Previdência  que 

tem por objetivo avaliar as mudanças ocorridas 

em cada período anual e propor as medidas 

necessárias para dar cobertura aos seus  

segurados em casos de incapacidade para o 

trabalho,  ou ainda para dar segurança aos 

dependentes desses segurados por morte.  Os 

resultados dessa avaliação atuarial são 

apresentados na forma de um Relatório de 

Avaliação Atuarial e são lançados no site do 

Ministério da Previdência Social, no 

Demonstrativo de Resultados da Avaliação 

Atuarial (DRAA), que é um documento anual, 

considerado obrigatório para a emissão do  (CRP). 

O TRIUNFOPREV atendendo as determinações 

legais já  cumpriu a sua obrigação. As Avaliações 

Atuariais e os DRAA’s encontram-se publicados no 

site da previdência municipal, no endereço: 

www.triunfoprev.pe.org.br      Conheça-os!   

                                         

CAPITAL TRIUNFOPREV EM 31.12.14 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV. RF IFR MI 3.059.396,38 

BB PREV. FLUXO    812.270,46 

BB PREV.IMA-B TP 1.641.635,71 

BB PREV.MULTIMERCADO     350.415,96 

BB PREV. RF IMA B5+     181.947,97 

BB PREV. RF IDKA2     889.605,00 

BB PREV.PERFIL 1.579.833,75 

TOTAL  8.515.105,23 

BOLETIM INFORMATIVO 

 

http://www.triunfoprev.pe.org.br/


DIA DO APOSENTADO: O TRIUNFOPREV 
transmite a todos os aposentados um abraço de 
gratidão e reconhecimento pelo trabalho 
dedicado ao serviço público municipal. Parabéns 
pelo Dia do Aposentado, comemorado em 24 de 
janeiro. Estamos programando para o dia 20 de 
março um encontro, para que possamos, 
pessoalmente, trocar todos os abraços e 
comemorar esta grande data. 
 

READASTRAMENTO 2015 : O Recadastramento 
para os aposentados e pensionistas  está 
programado para o período de 02 a 31 de março 
de 2015. Para se recadastrar é muito simples, 
basta comparecer a sede do  TRIUNFOPREV, no 
horário das 8h às 13h, com os seguintes 
documentos: identidade, CPF, comprovante de 
residência, certidão de nascimento dos 
dependentes, comprovante de matrícula dos 
filhos e certidão de casamento. LEMBRE-SE: caso 
você não compareça para se recadastrar, na data 
programada, o pagamento de seu benefício será 
bloqueado até que a situação seja regularizada.  
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS  - FELIZ 
ANIVERSÁRIO! 

               

DIA                 NOME 

02 FRANCISCO DE ASSIS MENEZES 

06 MARIA ANITA DE PÁDUA LIMA 

08 LUIZ GRANJA DA SILVA 

12 ILSA VIANA DE SOUZA 

17 FRANCISCA RODRIGUES DE MARIZ 

18 ANTONIO ALMEIDA FILHO 

18 MARIA ARAÚJO DA CRUZ 

22 VERA LÚCIA ALVES P. BARBOSA 

27 ANTONIO MARTINS DOS SANTOS 

30 ANTONIO ESPEDITO DE LIMA 

30 ZÉLIA RAMOS DE SOUZA 

31 ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS 

31 FRANCISCA PEREIRA CARDOSO 

31 MARIA LÚCIA ALVES DA COSTA 

 

VOCÊ SABIA? O Governo Federal editou no dia 30 

de dezembro 2014 medida provisória com novas 

regras para a concessão de pensão por morte. 

Além de critérios mais rigorosos para a concessão, 

a MP 664/2014 prevê a redução de benefícios em 

alguns casos. Uma das novas regras é a carência 

de 24 meses de contribuição para a concessão de 

pensão por morte. Isso significa que o benefício 

só será concedido ao cônjuge, companheiro ou 

companheira se o segurado, ao morrer, tiver 

contribuído com a Previdência Social por esse 

período mínimo.  Também passa a valer o tempo 

mínimo de dois anos de casamento ou união 

estável para que o cônjuge receba a pensão por 

morte. A exceção é para os casos em que o 

trabalhador morra em acidente depois do 

casamento ou para o caso de o cônjuge ser 

considerado incapaz por doença ou acidente, 

ocorridos também após o casamento.  

 

NOVOS APOSENTADOS: SEJAM BEM VINDOS! 

Maria Solange Gomes de Oliveira / Maria Gorett 

da Silva / Maria Elizabeth de Souza / Maria do 

Carmo Bezerra e Luzinete Leite Ferreira. 

 

CURSO DE PREPARAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

Conselheiros do TRIUNFOPREV participaram do 

Curso Preparatório de Certificação Profissional 

ANBIMA, no período de 19 a 23 de janeiro de 

2015, em Petrolina – PE. 

 

 

FALE COM O TRIUNFOPREV 

Por telefone: (87) 3846-1667 

Por e-mail: triunfoprev@gmail.com Pessoalmente: Rua 

Gaudino Diniz,340 Bairro Guanabara – Triunfo-PE. De 

segunda a sexta-feira no horário de 7 às 13 horas. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=119550
mailto:triunfoprev@gmail.com

