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ECONOMIA

Mais de 2,6 milhões vão
ter 13º antecipado no Rio
INSS fará o pagamento da primeira parcela entre os dias 25 de maio e 8 de junho

M

ais de 2,6 milhões de
aposentados, pensionistas e segurados do INSS no Estado do Rio vão receber a antecipação da primeira parcela
do décimo terceiro deste mês.
Pelo calendário do instituto,
os benefícios serão liberados
a partir da próxima terça-feira, dia 25. O órgão informou
que a folha do 13º no estado
equivale a um total de R$ 2,5
bilhões, o que representaria
uma injeção de R$ 7,4 bilhões
na Economia fluminense.
Em todo o país, 31 milhões
de beneficiários do INSS receberão neste mês a primeira
parcela do 13º, o equivalente
a R$ 25,3 bilhões. Considerando todos os 36 milhões de
benefícios, inclusive os assistenciais e as antecipações, a
folha de pagamento de maio
do INSS injetará R$ 76,3 bilhões na Economia do país.
De acordo com o INSS, os
depósitos serão feitos até dia 8
de junho. Nesta primeira parcela, é descontado o Imposto
de Renda proporcional. Para

quem recebe um salário mínimo (R$ 1.100), o depósito da
antecipação será feito entre
os dias 25 deste mês e 8 de junho, de acordo com o número
final do benefício, sem levar
em conta o dígito verificador.
Já os segurados do INSS
com renda mensal acima do
piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 1º
e 8 de junho.
Por lei, tem direito ao 13º
quem, durante o ano, recebeu
benefício previdenciário de
aposentadoria, pensão por
morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de interrupção programada do benefício,
prevista antes de 31 de dezembro de 2021, será pago o valor
proporcional do abono anual
ao beneficiário.
Aqueles que recebem benefícios assistenciais, como
Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da
Assistência Social (BPC/
LOAS) e Renda Mensal Vitalícia (RMV), não têm direito
ao abono anual.

CONFIRA O CALENDÁRIO
BENEFÍCIOS DE ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO
FINAL DO BENEFÍCIO
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1ª PARCELA

2ª PARCELA

25 de maio
26 de maio
27 de maio
28 de maio
31 de maio
1º de junho
2 de junho
4 de junho
7 de junho
8 de junho

24 de junho
25 de junho
28 de junho
29 de junho
30 de junho
1º de julho
2 de julho
5 de julho
6 de julho
7 de julho

BENEFÍCIOS ACIMA DE 1 SALÁRIO
FINAL DO BENEFÍCIO
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1ª PARCELA

2ª PARCELA

1º de junho
2 de junho
4 de junho
7 de junho
8 de junho

1º de julho
2 de julho
5 de julho
6 de julho
7 de julho

Prazo para contestar auxílio negado vai até dia 28
Quem recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial
em 2021, mas teve a segunda
negada e quer contestar, tem
até o fim desse mês para pedir
vistas. O prazo para contestação começou ontem e vai até
28 de maio. O cronograma,
entretanto, não vale para os
beneficiários do Bolsa Família.

Eles poderão efetuar a contestação até 1º de junho.
A Dataprev divulgou um
balanço que aponta o número de contestações recebidas
sobre a negação da primeira
rodada do auxílio emergencial. No total, foram mais de
um milhão de pedidos de revisão entre os dias 2 de abril

e 11 de maio.
O pagamento, em contrapartida, chegou a 39 milhões de pessoas, sendo dez
milhões do público do Bolsa
Família, 5,27 milhões de inscritos no Cadastro Único e
23,89 milhões aqueles que
se cadastraram por aplicativos e plataformas digitais.

A contestação é feita apenas
pelo site consultaauxilio.cidadania.gov.br.
Mas para saber a situação
do benefício, é preciso consultar o aplicativo do auxílio
emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo próprio consultaauxilio.cidadania.gov.br.

