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Se tiver 18 anos ou mais, pode criar
uma conta my Social Security. Em
www.socialsecurity.gov/myaccount, pode
obter o Social Security Statement (Extrato
de Seguridade Social) para verificar seus
rendimentos e visualizar as estimativas de
benefícios de aposentadoria por invalidez
e de sobrevivente futura. Deve verificar
cuidadosamente a conta para ter certeza de
que apresenta o valor correto recebido todos
os anos e para verificar se seu nome e data
de nascimento estão corretos.

SocialSecurity.gov

Por que é importante que os
rendimentos estejam corretos?
O valor do benefício do Seguro Social que você
ou sua família recebe depende da quantia de
rendimento em seu registro. Se todos os seus
rendimentos não contarem de seu registro,
poderá receber benefícios menores do Seguro
Social para você ou sua família.

Como pode ter rendimentos faltando?
Se os rendimentos que não contarem do
seu registro do Seguro Social forem para o
ano em curso ou para o ano anterior, não há
necessidade de se preocupar. Como esses
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Como o Seguro Social pode ajudar?

rendimentos são recentes, podem não ter ainda
sido registrados. Eles devem aparecer nos
próximos Extratos.

Após obter todos os documentos ou ter feito
uma lista de todas as informações que pode
se lembrar, entre em contato com o Seguro
Social. Trabalharem com você para corrigir seu
registro. Este processo pode demorar algum
tempo, dependendo das informações fornecidas
sobre seus rendimentos perdidos. Talvez
tenhamos que entrar em contato com seus
empregadores ou solicitar que você entre em
contato com eles.

No entanto, pode ser que faltem rendimentos
de anos anteriores por uma uma das
seguintes razões:
• O empregador comunicou seus rendimentos
usando o nome ou o número do Seguro
Social errado.
• O empregador comunicou seus rendimentos
de forma incorreta.

Como entrar em contato com
o Seguro Social

• Você se casou ou divorciou e mudou seu
nome, mas não comunicou a mudança ao
Seguro Social.

Existem várias formas de contactar o Seguro
Social, incluindo on-line, por telefone e
pessoalmente. Estamos aqui para responder
suas perguntas e para lhe servir. Por mais de
80 anos, o Seguro Social tem ajudado seguro
hoje e amanhã, proporcionando benefícios e
proteção financeira para milhões de pessoas
em todo viagem da sua vida.

• Você trabalhou com um número do Seguro
Social que não lhe pertencia.

O que devo fazer se houver
rendimento faltando?
Se descobrir que há rendimentos faltando em
seu registro, a primeira coisa a fazer é encontrar
alguma prova desses rendimentos. Esta prova
pode ser:

Visite nosso site
A maneira mais conveniente para realizar
negócios com o Seguro Social a partir de
qualquer lugar, a qualquer momento, é visitar a
www.socialsecurity.gov. No site, poderá:

• Um formulário W-2 (Declaração de salário
e imposto);
• Restituições de impostos;
• Holerite ou comprovante de pagamento;

• Criar a conta my Social Security para rever
o Social Security Statement (Extrato do
Seguro Social), verificar os rendimentos,
imprimir uma carta de confirmação de
benefícios, alterar as informações de crédito
em conta, solicitar uma segunda via do
cartão Medicare, obter um segunda cópia do
SSA-1099/1042S e muito mais;

• Seus próprios registros salariais; ou
• Outros documentos demonstram que
você trabalhou.
Se não for possível encontrar quaisquer
documentos escritos demonstram seus
rendimentos, tente se lembrar dos seguintes
fatos, e anotá-los:

• Inscrever-se para receber Extra Help (ajuda
adicional) com os custos do plano de
medicamentos do Medicare;

• Onde trabalhou;
• O nome do empregador;

• Solicitar benefícios de aposentadoria,
invalidez e Medicare;

• As datas em que trabalhou;
• Quanto ganhou; e

• Obter cópias de nossas publicações;

• O nome e número do Seguro Social que
usou quando trabalhou.

• Obter respostas às perguntas mais
frequentes; e
• E muito mais!
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Alguns desses serviços estão disponíveis
apenas em inglês. Acesse nosso
Portal Multilíngue para obter informações em
Português. Fornecemos serviços de intérprete
gratuitos para ajudá-lo com suas negociações
junto ao Seguro Social. Esses serviços estão
disponíveis por telefone ou no escritório do
Seguro Social.
Entre em contato conosco
Caso não tenha acesso à internet, oferecemos
muitos serviços automatizados por telefone,
24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue
gratuitamente no 1-800-772-1213 ou pelo nosso
número TTY, 1-800-325-0778, em caso de
surdez ou deficiência auditiva.
Caso precise falar com uma pessoa,
podemos responder às suas chamadas das
7h00 às 19h00, de segunda a sexta-feira.
Pedimos paciência durante períodos de maior
movimento, pois pode ter uma a taxa maior
do que usual de sinais de ocupado e tempos
de espera mais longos para falar conosco.
Teremos muito prazer em atendê-lo.
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