
SANDROTHADEU

DAREDAÇÃO

A primeira parcela do 13º
salário dos aposentados e
pensionistas do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) começará a ser pa-
gahojeedeverá injetarcer-
ca de R$ 300 milhões na
economia da Baixada San-
tista. Essa é uma projeção
feitaporATribunacomba-
se nos valores dos benefí-
ciosprevidenciários recebi-
dos, em dezembro do ano
passado,pelos cercade280
mil segurados da região
que têm direito ao chama-
doabonoanual.
Essaéaterceiravezconse-

cutivaqueoGovernoFede-
ralantecipaodinheiro.His-
toricamente, os depósitos
do13ocostumamserrealiza-
dos nos meses de agosto e
denovembro.
Segundo o Ministério da

Economia, o objetivodessa
antecipação é amenizar os
reflexoseconômicoscausa-
dos pela pandemia de co-
vid-19duranteoanopassa-
do, cujos efeitos são senti-
dosatéhoje.
A primeira parcela, cor-

respondente a metade do
benefício, será depositada
com as aposentadorias e
pensõesdestemêsentreho-
jee6demaio(vejatabela).
A segunda será deposita-

da entre os dias 25 demaio
e 7 de junho. Ela equivale à
diferençaentreovalor total
doabonoeomontanteante-
cipado, já comosdescontos
previstosemlei,comooIm-
postodeRenda(IR).
Aqueles que começaram

areceberobenefíciodepois
de janeiro deste ano terão o
valordo 13º salário calcula-

doproporcionalmente.
Aposentadosepensionis-

taspodemconsultaroextra-
to com os valores e as datas
de pagamento do abono
anual pelo aplicativo Meu
INSS, disponível para celu-
lares e tablets, e pelo site
gov.br/inss.

EFEITOSPOSITIVOS

Opresidente do Sindicato
do Comércio Varejista da
Baixada Santista, Omar
Abdul Assaf, acredita que

a antecipação do 13º para
os aposentados e pensio-
nistas será muito positiva
para os consumidores no
momento atual.
“Aelevaçãoabruptadain-

flação prejudicou demais o
poderdecompradapopula-
ção.Essamedidavaicolabo-
rar muito com o nosso se-
tor”,afirma.
Proprietário do Super-

mercado Pirâmide, em São
Vicente, ele explica que o
começo de ano não foi tão

positivoparaocomérciova-
rejista,masestáesperanço-
so de que esse abono volta-
do aos segurados do INSS
“representará o início de
umciclovirtuosoparaaeco-
nomia regional, gerando
maisempregoe rendaàpo-
pulação, para entrarmos
em uma condição melhor
nosegundosemestre”.
Naavaliaçãodopresiden-

te da Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas (CDL) – Santos
Praia,NicolauMiguelObei-
di, parte desses recursos re-
cebidos pelos aposentados
epensionistas seráabsorvi-
dapelocomérciolocal.
“Temos reforçado a cam-

panha para que as pessoas
façam compras nos estabe-
lecimentos que estão no
Município,porqueissoaju-
da a manter o dinheiro na
nossa Cidade. Em um mo-

mento de crise e em qual-
queriniciativadessegêne-
ro,umaparceladessainje-
ção de dinheiro na econo-
mia tende a correr para o
comércio”, ressalta.
Conforme o presiden-

te da Associação Comer-
cial de São Vicente, Alci-
des Antoneli, o 13º salá-
rio para aposentados e
pensionistas provocará
ummovimento significa-
tivo nas lojas.
“Outro fator que ajuda-

rá o setor é a liberação do
saque extraordinário de
até R$ 1 mil do FGTS
(Fundo de Garantia do
TempodeServiço),quete-
ve inícionaúltimaquarta-
feira. Maio, normalmen-
te, é o segundo mês com
maior movimento no co-
mércio por causa do Dia
dasMães”,explica.

CIDADES

Primeira parcela

Atéumsaláriomínimo Acimadeumsalário

Final Diado
pagamento Final Diado

pagamento Final Diado
pagamento

1 Hoje 6 2demaio 1e6 2demaio

2 Amanhã 7 3demaio 2e7 3demaio

3 27deabril 8 4demaio 3e8 4demaio

4 28deabril 9 5demaio 4e9 5demaio

5 29deabril 0 6demaio 5e0 6demaio

Fonte: InstitutoNacional doSeguroSocial (INSS)

Segunda parcela

Atéumsaláriomínimo Acimadeumsalário

Final Diado
pagamento Final Diado

pagamento Final Diado
pagamento

1 25demaio 6 1ode junho 1e6 1ode junho

2 26demaio 7 2de junho 2e7 2de junho

3 27demaio 8 3de junho 3e8 3de junho

4 30demaio 9 6de junho 4e9 6de junho

5 31demaio 0 7de junho 5e0 7de junho

CONFIRAOCALENDÁRIODEPAGAMENTOS

Obeidi indica comprar na Cidade

Antoneli cita saque extra do FGTS

MATHEUSTAGÉ - 7/2/22

Isso ameniza a inflação, diz Assaf

CLAUDIOVITORVAZ - 22/12/15

ALEXSANDERFERRAZ - 3/2/20

INCAPACIDADETEMPORÁRIA

Região terá
R$300mi
como13o

antecipado
INSS começa a pagar primeira parcela hoje

Comerciantes esperam que o reforço no orçamento de aposentados e pensionistas ajude a Baixada a atravessar período econômico crítico

Os seguradosdo InstitutoNacional doSeguro Social (INSS) que
recebembenefício por incapacidade temporária (o antigoauxílio-doença)

tambémterãodireito aumaparcelamenordo 13o salário. Esse valor
écalculadodeacordo comaduraçãodopagamento.OMinistériodo

TrabalhoePrevidência explicouqueos cidadãos inscritos noAuxílioBrasil
nãoestãoautorizados, por lei, a receber oabonoanual.

ALEXSANDERFERRAZ -8/5/21
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