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 Vamos embora galera! 
Já fizemos a tarefa de 

hoje, aprendemos 
bastante e, amanhã, 
vamos jogar futebol 

bem cedinho!

Tchau galera!
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Oi turma!
Vocês viram minha mensagem

dizendo que eu não iria 
chegar no horário combinado?
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E vamos fazer 
logo  este 

trabalho de 
Geografia que 

temos de 
entregar entregar  

amanhã!

Para   variar, né? 
 Você sempre falta quando é 

        para fazer   trabalho em grupo!
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                 Para   variar, né? 
Você sempre  falta quando é 

        para fazer   trabalho em grupo!

O INSS oferece os 
serviços on-line em um 

único endereço eletrônico: 
www.servicos.inss.gov.br

Os segurados e aposentados podem contar 
com o portal Meu INSS, onde é possível aces-
sar informações sobre os benefícios, tempo 
de contribuição (Cadastro Nacional de Infor-
mações Sociais - CNIS), agendar atendimento, 
simular a aposentadoria, atualizar o endereço 
ou consultar o extrato de pagamento.
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Para   variar, né? 
        Você sempre falta quando é 
        para fazer   trabalho em grupo!

Tem também o auxílio acidente 
que tem caráter de indenização. 
É concedido após  constatação da 
perícia médica, de uma seque-
la decorrente de um acidente de 
trabalho ou de qualquer natureza 
e que reduz a capacidade para o 
trabalho permanentemente.
Já falei tudo o que eu aprendi para 
vocês! Mas quem quiser saber ou 
orientar alguém que esteja necessi-
tando de mais detalhes pode acessar 
o site:

www.inss.gov.br
Os serviços de agendamento e 
de inscrição estão disponíveis, além 
da internet, na Central de Atendi-
mento pelo telefone 135, de segun-
da a sábado, das 7:00 às 22:00h.

Para terminar: O auxílio doença é o que o                  segurado re-
cebe ao ficar temporariamente incapacitado de exer-
cer sua atividade por doença ou acidente. O benefício 
por acidente de trabalho é concedido ao segurado em-
pregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e 
segurado especial.  A perícia médica do INSS vai defi-
nir a incapacidade e a duração do benefício. 
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                 Para   variar, né? 
Você sempre  falta quando é 

        para fazer   trabalho em grupo!
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Minha avó tinha 
atendimento agen-
dado no INSS para 

requerer a aposenta-
doria e pediu que eu 

a acompanhasse.

Como assim? 
O que é 

Previdência?
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Pode sim! 

É o benefício concedido aos dependentes de um 
segurado que estava contribuindo para o INSS, 
ou mantinha a condição de segurado quando 
foi detido em regime fechado ou semiaberto.

Há também a pensão por morte do segurado, con-
cedida a seus dependentes - marido ou mulher, 
companheiro ou companheira com comprovação 
de união estável e com, no mínimo, 3 provas,  filhos 
e também irmãos e pais - se não houver descen-
dentes diretos e  se comprovarem que dependiam 
economicamente da pessoa falecida.
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É tem bastante gente que 
pode ser beneficiada! 

Eu ouvi que até a família 
de quem foi preso pode 

receber um auxílio.

Galera, vocês sabiam que há um 
benefício mensal chamado Salá-
rio família  para o segurado que 
recebe um salário mensal até um 
valor que é estipulado pela Previ-
dência  e que tem um determi-

nado número de filhos, e enteados 
e tutelados com até 14 anos e, se, 
tiver algum inválido, de qualquer 

idade? 

Ah!! E se o pai e a mãe forem 
segurados, ambos têm direitos.
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Previdência é um sistema de  proteção social 
que, mediante contribuição ao INSS, assegura 
o sustento dos trabalhadores e familiares em
casos de aposentadoria, invalidez permanente, 
prisão, morte ou doenças que os incapacitem 
para o trabalho, mesmo que temporariamente.

No site do INSS
www.inss.gov.br 

tem todas as 
informações 

sobre 
aposentadoria e 

benefícios. 
Eu vi e agora 

posso dizer tudo 
para vocês... 

Eu sou o "cara"!
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Meu pai sofreu um acidente de carro e ficou 
vários meses sem poder trabalhar.

Ele passou na perícia do INSS para poder 
receber o benefício.

Vou ganhar um irmãozinho. 
Minha mãe tem direito a ficar
em casa ganhando o salário?
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Para receber uma 
aposentadoria espe-
cial, é necessário que 
o segurado tenha tra-
balhado em condições 
prejudiciais à saúde 
ou à integridade físi-
ca de forma contínua 
e ininterrupta. 

Há benefícios também 
para a família como o sa-
lário maternidade, salá-
rio família, auxílio reclu-
são e pensão por morte 
e ainda por incapacidade 
como o auxílio doença e 
auxílio acidente.
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A aposentadoria por in-
validez pode ser conce-
dida pela Previdência ao 
segurado com incapaci-
dade permanente para 
exercer suas atividades 
ou outro tipo de trabalho 
que garanta o seu susten-
to. Também deve ser im-
possibilitado de reabilita-
ção e a incapacidade ser 
confirmada pela perícia 
médica do INSS.



O Seu João, o pai da Andrea, 
pode receber um benefício por ter 
sofrido um acidente de trabalho ?
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A Previdência está ao lado das pessoas 
em  várias situações que impeçam o 
exercício de  suas atividades como no 
caso de doença e acidente.

Garante o benefício quando as pessoas 
envelhecem e merecem aproveitar 
a aposentadoria. Também paga o 
salário maternidade no caso de parto, 
adoção, guarda ou aborto. 

11



Vou fazer um rap 
com o que eu entendi: 

Se liga aí galera! Saquem bem, 
esta tal de Previdência.
É que nem casamento, 

tá junto na saúde e na doença, 
na velhice, nascimento e 

até adolescência....
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 Mas, afinal, quais são 
os benefícios que a 

Previdência oferece?

Nossa, são vários. 
Vamos por partes!

Todos os trabalhadores que 
contribuem para o INSS 
têm direito à aposentado-
ria ao atingir a idade e o 
número de contribuições 
mínimas determinadas por 
lei.
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Como 
a pessoa 

pode ser um 
segurado?  

A previdência do trabalhador é 
mantida pela contribuição, ou 
seja, uma parte de seus ganhos 
mensais é destinada para asse-
gurar seus benefícios. A contribui-
ção do empregado, do emprega-
dor doméstico, do trabalhador  
avulso e das pessoas que traba-
lham por conta própria, é uma 
porcentagem do salário.
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E nós, estudantes, 
podemos ter este seguro 

se ficarmos doentes? 
Como se tem direito 

ao benefício? 

Todo cidadão, a partir dos 
16 anos, pode se inscrever no 
INSS e contribuir, mensalmente 
para ter acesso aos benefícios 
e serviços. 

Vou explicar direitinho quem 
pode ser segurado do INSS, mas 
agora vamos fazer o trabalho e 
depois vamos comer um lanche.  
Eu estou morto de fome!
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Continuando a nossa conversa: 
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Segurado é a condição de todo cidadão filiado ao 
INSS, que possua uma inscrição e faça 
pagamentos mensais a título de Previdência.

São segurados da Previdência - trabalhador com 
carteira assinada, trabalhador que presta serviço 
a diversas empresas sem vínculo de emprego, 
empregado doméstico, contribuinte individual 
(autônomo), segurado especial (agricultor familiar, 
pescador artesanal ou indígena), segurado facultativo 
(pessoa maior de 16 anos que não tem renda 
própria, mas contribui para a Previdência  social, como 
estudante, dona de casa e desempregado). 




