
INSS VAI AMPLIAR PRAZO PARA 
QUITAR CRÉDITO CONSIGNADO

Estamos vivendo momentos nunca vistos antes. Falta de chuvas, escassez da 

água, crises, entre outros.

Muito tem se falado sobre a importância do consumo consciente. É bom 

destacar que precisamos usar não só os recursos naturais como tudo em 

nossa vida com muita responsabilidade. 

Seja na economia de água, energia, como na organização de nossas 

finanças. Precisamos exercitar nossa capacidade de planejamento. 

Aposentadoria não significa descuido e desinteresse com o que acontece 

ao nosso redor e principalmente com tudo que diga respeito a nossa vida.

Planejar, economizar, traçar metas, deve ser um hábito constante; precisa ser 

uma realidade no dia a dia. Não podemos esquecer que tudo tem um custo. 

Um bom exemplo disso é o famoso empréstimo consignado. Tomar 

emprestado só se for realmente necessário. Mantenha suas contas sob controle, planeje suas 

despesas, faça uso consciente da tão suada aposentadoria.

Eunice Cabral - Presidente

É PRECISO TER CONSCIÊNCIA
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Em breve, os 26 milhões de aposentados e 
pensionistas do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) poderão quitar os chamados 
empréstimos consignados em até seis anos (ou 72 
prestações). O limite atual, de cinco anos (60 
prestações), foi ampliado por decisão do Conselho 
Nacional de Previdência Social (CNPS), formado 
por representantes do governo, empregados, 
empregadores e aposentados.
O Conselho não alterou o máximo que um 
segurado do INSS pode comprometer do benefício 
que recebe. Continua a valer a regra de 30% de 
comprometimento desse vencimento.
O Ministério da Previdência Social informou que 
mais de 90% das operações de consignado 
atreladas aos benefícios do INSS foram definidas 
com número de parcelas entre 40 e 60 meses. 
Para o ministério, esse é um indicativo de que era 
preciso ampliar o prazo para quitar as dívidas.
Outras mudanças devem ocorrer em relação aos 
empréstimos consignados do INSS. O crédito deverá 
ser liberado de forma instantânea pelos bancos a 
partir de junho do ano que vem. Atualmente, para ter o 

dinheiro em mãos, aposentados e pensionistas levam 
de três a oito dias.
Como parte do processo, em dezembro deste ano 
os segurados poderão conferir, nos terminais de 
autoatendimento dos bancos onde recebem os 
benefícios, o histórico de empréstimos feitos e a 
margem consignável - o quanto a parcela de um 
novo emprést imo pode comprometer do 
pagamento.

Fonte: Estadão



Segundo ela, pequenas ações 
podem evitar que a crise se 
torne ainda mais grave. 
“Diminuir o tempo no banho, 
não lavar a calçada com 
mangueira, escovar os dentes 
com a torneira fechada... Tudo 
isso faz grande diferença para 
que ninguém fique sem água”.
A presidente Eunice Cabral 
reforçou as palavras da 
palestrante e disse que a 

crise da água não é só na capital paulista. 
“ E m  P i r a c a i a ,  c i d a d e  n a  q u a l  s o u 
vereadora, a represa está praticamente 
seca”, afirmou Eunice.

BOM LEMBRAR:

CRISE DA ÁGUA: ECONOMIZAR PARA NÃO FALTAR!

CAPÍTULO X  - Do Transporte

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e 

semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.

§ 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os 

idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos.

§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legisla-

ção local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo.

Data: 13/12/2014 – (Sábado)

Local: Sítio Escola Itamar 
Barbosa de Oliveira

Horário: saída às 07h00 da 
sede do Sindicato

Data: 16/12/2014 (Terça-feira)

Local: Sede do Sindicato  

Horário: a partir das 14h00

Próximo Seminário
Confraternização

Reunião de Organização 
no Local de  Trabalho 

Data: 05/12/2014 – (Sexta-feira)

Local: Sede do Sindicato  
2º andar – auditório

Horário: das 18h00 às 19h00

Reunião dos Aposentados
CONFRATERNIZAÇÃO
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O último Seminário, realizado 
no dia 08 de novembro, no Sítio 
Escola Itamar Barbosa de 
Oliveira, em Mogi das Cruzes, 
recebeu a palestrante Denise 
Neri, advogada, especialista 
na área de política ambiental, 
que abordou o tema: A CRISE 
DA  ÁGUA.
A palestrante apresentou um 
panorama preocupante da 
gravíssima situação vivida 
pelos paulistanos, que sofrem com o racionamento 
de água na cidade. “Todos, sem exceção, 
precisamos estar atentos e economizar o quanto 
for possível”, assegurou Denise.
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