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FATOR PREVIDENCIÁRIO 
 

Ultimamente ouvimos falar com muita frequência 

sobre a derrubada do fator previdenciário. Mas 

afinal o que é Fator Previdenciário?  

Fator Previdenciário é uma fórmula matemática que 

tem o objetivo de reduzir os benefícios de quem se 

aposenta antes da idade mínima de 60 anos para 

mulheres e 65 anos para homens, e incentivar o 

contribuinte a trabalhar por mais tempo. Quanto 

menor a idade no momento da aposentadoria, maior 

é o redutor do benefício.  

Na avaliação do ex-secretário de políticas do 

Ministério da Previdência Social, Leonardo José 

Rolim Guimarães, o fator previdenciário é "um 

índice perverso", que, reduz o salário dos 

aposentados, em média, em 30%. A diminuição, 

no entanto, pode chegar a 50%. Ele explicou que o 

fator previdenciário foi criado para estimular o 

trabalhador em condições de se aposentar a 

permanecer em atividade. Se permanecesse em 

atividade, poderia haver aumento no valor da 

aposentadoria, ressaltou. 

No entanto, esse dispositivo não funcionou, pois o 

trabalhador passou a requerer a aposentadoria, 

mesmo com a incidência do índice, e continuou a 

trabalhar para complementar a renda. Uma vez 

requerida a aposentadoria, ressaltou Leonardo 

Guimarães, o fator previdenciário vale para toda a 

vida. Então, mais tarde, quando o trabalhador 

perde a capacidade laboral, tem de viver apenas 

com a aposentadoria reduzida. 

 

 

Apesar de defender a extinção do fator 

previdenciário, Leonardo Guimarães destacou a 

necessidade de se definir uma fórmula 

alternativa. Ele disse que a Previdência Social 

poderá enfrentar problemas no futuro, uma vez 

que o número de idosos está crescendo na 

sociedade brasileira. Atualmente, são 20 milhões 

de idosos no Brasil e em 20 anos esse número vai 

dobrar, afirmou. 

ATENÇÃO: Os segurados vinculados ao RPPS não 
estão sujeitos ao fator previdenciário previsto 
na Lei nº 8.213/91 que leva em conta, no 
momento da concessão do benefício, a 
expectativa de sobrevida, o tempo de 
contribuição, a idade e alíquota de contribuição 
correspondente a 0,31; 

REGRAS DE APOSENTADORIA 

 

 Nesta edição iremos abordar a APOSENTARIA 

POR IDADE E APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 

Vamos conferir! 

 

APOSENTADORIA POR IDADE:  

Condições exigidas:  Homem: 65 anos de idade + 

10 anos de serviço público + 5 anos no cargo 

efetivo que se dará a aposentadoria. Mulher: 60 

anos de idade + 10 anos de serviço público + 5 

anos no cargo efetivo que se dará a 

aposentadoria. Valor: proporcional ao tempo de 

contribuição e calculado sobre a média 

(atualizada) dos valores de contribuição para os 

regimes de previdência. Se o resultado for inferior 

ao salário mínimo, os proventos serão 

equiparados ao valor vigente desse provento.  

BOLETIM INFORMATIVO 

 

http://www.ameriprev.com.br/site_ameriprev.php?a=ameriprev


Contribuição previdenciária: inativos com 

proventos acima do teto estabelecido pelo INSS 

contribuirão para RPPS sobre a diferença que 

excede o limite. 

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 

Condições exigidas: Homem e Mulher: 70 anos de 

idade – saída do serviço publico 

obrigatoriamente; Valor: proporcional ao tempo 

de contribuição e calculado sobre a média 

(atualizada) dos valores de contribuição para o 

regime de previdência. Se o resultado for inferior 

ao salário mínimo, os proventos serão 

equiparados ao valor vigente do salário mínimo. 
 
 

CAPITAL TRIUNFOPREV EM 31.05.15 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO 
R$ 

BB PREV. RF IFR MI 3.168.705,45 

BB PREV. FLUXO 927.955,19 

BB PREV.IMA-B TP 1.782.415,88 

BB PREV.MULTIMERCADO 366.007,13 

BB PREV. RF IMA B5+ 240.733,43 

BB PREV. RF IDKA2 946.209,15 

BB PREV.PERFIL 1.007.565,94 

TOTAL  8.439.592,17 
 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 
               

DIA                 NOME 

1 MARLENE MARIA DOS SANTOS RAMOS 

1 MARLI MARIA DOS SANTOS 

1 MARIA NAIR DA SILVA MOURA 

3 FRANCISCA DA SILVA AMARAL 

3 MARIA ASSUNÇÃO DA COSTA PEREIRA 

4 MARIA DALCIMERE ALVES DE SOUZA 

6 MARIA SOLANGE GOMES DE OLIVEIRA 

7 MARIA DE SOUZA DINIZ 

8 MARIA JOSÉ DE ARRUDA 

8 EMÍLIA PÁDUA DA SILVA 

12 JOÃO FRANCISCO CORREIA 

12 DINAURA PEREIRA LIMA CAVALCANTE 

17 ODETE DE MELO FEITOSA 

18 WILSON PEREIRA DA SILVA 

19 MARIA SOCORRO DOS SANTOS 

20 MARIA EUNICE DOS SANTOS SILVA 

20 TEREZA LIMA DOS SANTOS 

20 MARIA HELENA DE OLIVEIRA 

20 MARIA EUNICE DOS SANTOS SILVA 

25 ELIAS MORENO DOS SANTOS 

28 MARIA DE LOURDES SANTOS 

29 ROSA MARIA DE JESUS MAGALHÃES 

30 IRENE BARBOSA DE SOUZA 

31 RONNIE EDSON DE SOUZA SANTOS 

 

CANTINHO DO SEGURADO 

Se você tem algum talento e quer divulgar neste 

Informativo envie para o email:  

triunfoprev@gmail.com 

TRIUNFOPREV,  

É uma organização 

Dirigida com competência,  

Que nos dá muita atenção. 

Quando nos aposentamos,  

Temos bem mais proteção. 

TRIUNFOPREV , 

É tudo de bom. 

Tem telefone, tem jornal, 

Tem email.com 

Orienta a todos e pra isso, 

Os funcionários tem esse dom. 

 Autoria:  Mª Dalcimere A. de Souza 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Em reunião realizada no dia 28 de maio do ano 

em curso, foi aprovado por unanimidade o Código 

de Ética do TRIUNFOPREV, publicado em nosso 

site: www.triunfoprev.pe.gov.br .  Conheça-o!  

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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