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Caixa creditou abono salarial 2020/2021 para 
trabalhadores nascidos de julho a dezembro

Na última terça-feira (30), a 
CAIXA iniciou o pagamento do 
crédito do Abono Salarial refe-
rente ao calendário 2020/2021, 
para trabalhadores nascidos de 
julho a dezembro. São mais de 
5,9 milhões de trabalhadores 
que terão o crédito em conta an-
tecipado, totalizando R$ 4,5 bi-
lhões em recursos injetados na 
economia.

A antecipação do início do 
calendário foi possibilitada 
pela publicação da Resolução 
CODEFAT Nº 857, de 1º de 
abril de 2020, como mais uma 
medida do Go verno Federal 
para mitigar os efeitos econô-
micos da pandemia do corona-
vírus (covid-19). Em anos ante-
riores, o calendário tinha início 
no final de julho. Para que ocor-
ra o crédito em conta da CAIXA, 
os trabalhadores nascidos neste 
período precisam ter conta indi-
vidual com movimentação e sem 
restrição impeditiva ao recebi-
mento do crédito.

Para os demais trabalhado-
res, o pagamento será escalo-
nado, conforme o mês de nas-
cimento. O valor do Abono 
Salarial varia de R$ 88 a R$ 
1.045, de acordo com a quanti-
dade de dias trabalhados duran-
te o ano base 2019. O trabalha-
dor pode consultar o valor do 
benefício no Aplicativo CAIXA 
Trabalhador, no site da CAIXA 
(www.caixa.gov.br/abonosa-
larial), ou pelo Atendimento 
CAIXA ao Cidadão: 0800 726 
0207.

Nova disponibilização do 
Abono Salarial do 

Exercício 2019/2020

Os trabalhadores com direi-
to a receber o benefício no ca-
lendário 2019/2020, que não 
rea lizaram o saque até o dia 
29 de maio de 2020, terão uma 
nova oportunidade de sacar os 
valores. O Abono Salarial refe-
rente àquele exercício, será li-
berado novamente no calendá-
rio 2020/2021, em atendimento 
à Resolução CODEFAT nº 838, 
de 24 de setembro de 2019. O 
saque pode ser realizado, a par-
tir do dia 16/07/2020 e vai até 
o dia 30/06/2021, nos canais de 
atendimento com cartão e se-
nha cidadão, ou nas agências 

da CAIXA. A consulta ao direi-
to também pode ser realizada 
pelo App CAIXA Trabalhador e 
pelo atendimento CAIXA ao Ci-
da dão, 0800 726 0207.

Quem tem direito ao 
Abono Salarial

Tem direito ao benefício, 
o trabalhador inscrito no PIS/
PASEP há pelo menos cinco 
anos e que tenha trabalhado 
formalmente para empregador 
inscrito no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
por pelo menos 30 dias no ano- 
base 2019, com remuneração 
mensal média de até dois sa-
lários mínimos. Também é ne-
cessário que os dados estejam 
corretamente informados pelo 
empregador na Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS), 
ano-base 2019.

Quem possui o Cartão do 
Cidadão e senha cadastrada, 
pode se dirigir a uma casa lo-
térica, a um ponto de aten-
dimento CAIXA Aqui, ou aos 
terminais de autoatendimen-
to da CAIXA. Caso não tenha 
o Cartão do Cidadão e não te-
nha recebido automaticamen-
te em conta CAIXA, o valor 
pode ser retirado em qualquer 
agência da CAIXA, apresentan-
do o documento de identifica-
ção oficial com foto. O trabalha-
dor com vínculo na empresa, ou 
órgão público possui inscrição 
PASEP e recebe o pagamento 
pelo Banco do Brasil.

Abono Salarial 2020-2021
Nascidos em Recebem a partir de

JULHO ..................... 16/07/2020 

AGOSTO .................. 18/08/2020 

SETEMBRO .............. 15/09/2020 

OUTUBRO ............... 14/10/2020 

NOVEMBRO ............ 17/11/2020 

DEZEMBRO ............. 15/12/2020 

JANEIRO .................. 19/01/2021 

FEVEREIRO ............. 19/01/2021 

MARÇO .................... 11/02/2021 

ABRIL ...................... 11/02/2021 

MAIO ....................... 17/03/2021 

JUNHO .................... 17/03/2021

Feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 
foi antecipado por causa da pandemia da covid-19

Neste ano o feriado da Re-
volução Constitucionalista de 
1932, foi adiantado por conta da 
pandemia da covid-19, e ocorreu 
no dia 25 de maio de 2020, numa 
tentativa de que os munícipes 
da capital e de todo o Estado de 
São Paulo, permanecessem em 
suas casas para evitar o possível 
contágio da covid-19. 

Você sabe por que a data 9 de 
julho é feriado em São Paulo? 

A data é a celebração do Es-
tado, em memória ao dia em que 
o povo paulista pegou em armas e 
lutou pelo regime democrático no 
País, e assim surgiu a Revolução 
Constitucionalista de 1932.

A Lei Federal de nº 9.093, de 
12 de setembro de 1995, foi san-
cionada pelo então, presiden-
te Fernando Henrique Cardoso. 
Ficou definida que, cada Estado 
tivesse uma data magna que fos-
se transformada em feriado ci-
vil. Assim, cada estado teve a li-
berdade de escolher o dia do ano 
que seria feriado, no caso de São 
Paulo, 9 de julho foi o dia escolhi-
do, e assim surgiu o feriado, após 
a criação de uma Lei Federal que 
dispõe sobre feriados estaduais.

O Deputado Estadual Gui-
lherme Gianetti, criou o Projeto 
de Lei nº 710/1995 e foi aprova-
da pela Assembleia Legislativa, 
que deu origem à Lei Estadual 
nº 9.947, de 5 de março de 1997, 
e foi sancionada pelo então go-
vernador Mario Covas. Por ser 
uma Lei Estadual, o feriado não 
exige manutenção através de le-
gislação específica, como a assi-
natura de um decreto que é re-
novado  ano, após ano.

Projeto de Lei nº 710/95, do depu-
tado Guilherme Gianetti - PMDB

Lei nº 9.497, de 5 de março de 
1997

Institui, como feriado ci-
vil, o dia 9 de julho, data mag-
na do Estado de São Paulo. O 
GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decreta e eu promul-
go a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica instituído, 
como feriado civil, o dia 9 (nove) 
de julho, data magna do Estado 
de São Paulo, conforme autori-
zado pelo artigo 1º, inciso II, da 
Lei Federal nº 9.093, de 12 de 
setembro de 1995.

Artigo 2º - As despesas de-
correntes da execução desta lei 
correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.

Artigo 3º - Esta Lei entrará 
em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições 
em contrário.

Palácio dos Bandeirantes, 
5 de março de 1997.

MÁRIO COVAS

História da Revolução 
Constitucionalista de 1932

Com apoio militar, Getúlio 
Vargas assumiu o poder em 
1930, após o golpe de estado. O 
governo de Getúlio era provisó-
rio, mas tinha amplos poderes. 
Getúlio Vargas estava insatisfei-
to com o desastre das eleições e 
buscou apoio em outros estados, 
como: Minas Gerais, Paraíba e 
Rio Grande do Sul, para impedir 
que o candidato eleito tomasse 
posse. Vargas derrubou o então 
presidente Washington Luís e 
impediu a posse de seu sucessor. 

Após tomar o governo, Ge-
túlio vetou São Paulo na indica-
ção de presidentes (nessa época 
o governo do País era alternado 
entre pessoas de Minas Gerais e 
São Paulo) e irritou os membros 
da soberania paulista. Após o 
golpe, Vargas reduziu a autono-
mia dos Estados e apontava in-
termediários para governar de 
acordo com os seus interesses. 
Algumas pessoas se irritaram 
com as nomeações e organiza-
ram comícios, manifestações e 
atos públicos. Em um desses co-
mícios apareceram na Praça da 
Sé, por volta de 200 mil pessoas. 
Houve um conflito armado que 
despontou no dia 9 de julho sob 
o comando de Bertolo Klinger e 
Isidoro Dias. 

A Revolução Constituciona-
lista de 1932 foi um movimen-
to armado, que aconteceu no 
Estado de São Paulo, e ocorreu 
entre os meses de julho e ou-
tubro de 1932 e o objetivo era 
derrubar o governo do presi-
dente Getúlio Vargas que havia 
assumido em 1930.  

Quatro jovens paulistas fo-
ram assassinados por policiais 
e causou revolta na popula-
ção, houve um conflito no dia 
23 de maio que entrou para 
a história do estado, as ini-
ciais dos jovens mortos torna-
ram-se o símbolo da revolução 
(M.M.D.C. - Martins, Miragaia, 
Dráusio e Camargo). 

A rebelião se estendeu, até 
2 de outubro de 1932, (87 dias 
de combate), isso aconteceu 
porque os revolucionários per-
deram para as tropas do gover-
no, mais de 35 mil paulistas lu-
taram contra 100 mil soldados 
de Getúlio, mais de 900 pes-
soas morreram nos combates, 
mas as estimativas não oficiais 
citam 2.200. Após a revolução, 
o Estado de São Paulo voltou 
a ser governado por paulistas. 
Em 1934 foi decretada uma 
nova Constituição que deu iní-
cio a democratização. Getúlio 
Vargas permaneceu no poder 
do País até 1945, quando mor-
reu com um tiro no peito.

Foto: FGV

Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo - (M.M.D.C.) 
são os quatros jovens mortos durante a revolução

Foto: Reprodução

Soldados durante a Revolução de 1932

Foto: Prefeitura de SP/Divulgação

Obelisco no Parque Ibirapuera é uma das homenagens à Revolução de 1932

Maio de 2021 foi o período escolhido para 
a realização da prova do Enem 2020

A prova do Enem estava pre-
vista para acontecer em novem-
bro, porém com a pandemia da 
covid-19, e  suspensão das aulas, 
havia uma pressão em relação a 
mudanças das datas, então foi 
realizada uma votação para de-
cidir a escolha da nova data. 

De acordo com o secretá-
rio-executivo do Ministério 

da Educação (MEC), Antonio 
Paulo Vogel, e o presidente do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), Alexandre Lo-
pes, em uma coletiva de impren-
sa, em Brasília, cerca de 50% 
dos participantes responderam 
que preferem a prova, em maio 
de 2021.

Esse foi o período escolhi-
do pela maioria dos estudan-
tes na enquete sobre as datas 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), maio de 2021. 
Porém, a realização da prova 
será debatida pelas entidades 
do Ensino Médio e Superior. A 
data definitiva será divulgada 
pelo governo em breve.

Enem 2020

APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 38 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR31

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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