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“O tempo que tudo transforma,
transforma também o nosso
temperamento.Cada idade tem
os seus prazeres, o seu espírito
e os seus hábitos.”

“Cada um tem a idade do
seu coração, da sua
experiência, da sua fé.”
(George Sand)
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A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Fantasma que atormenta o trabalhador

E m meio ao caos político e econômico, implementar a reforma da
previdência sem um amplo debate político é uma temeridade.

Estão tentando convencer a população de que há necessidade de
uma reforma que retira direitos do trabalhador e lhe impõe uma
aposentadoria ainda mais minguada.
Para quem já está aposentado as regras não mudarão, mas para
as futuras gerações, os dias serão incertos.

Quando Bolsonaro era deputado federal, votou contra a reforma
da previdência que hoje defende como presidente. As declarações
do ministro Paulo Guedes mostram que o principal objetivo é
endurecer as regras da aposentadoria, reduzindo o peso
previdenciário nas contas do país.
Entre as mudanças previstas estão o estabelecimento de uma
idade mínima e o aumento do tempo mínimo de contribuição para
solicitação da aposentadoria integral.

Esse é um governo surreal. A reforma só dará frutos positivos se
estivermos numa verdadeira democracia.

A pergunta que não quer calar é: por que o Brasil, país tão rico,
chegou ao "fundo do poço"? como afirmou o ministro da economia.

As últimas ações do presidente criaram desconfianças por parte
de setores organizados da sociedade bem como do empresariado.

As grandes empresas foram todas vendidas, a corrupção
desenfreada corroeu as finanças do país e agora os brasileiros é que
terão que pagar a conta da irresponsabilidade dos governos ao longo
de décadas.

As repetidas declarações desastrosas do Presidente, sem qualquer
freio ou filtro, vêm decepcionando até mesmo aqueles mais otimistas
quanto à aposta no novo governo.
De acordo com o IBGE, são mais de 13 milhões de
desempregados vivendo num quadro recessivo.
Embora o cenário aponte que 80% dos aposentados depende
da Previdência Social, são poucas as pessoas que possuem uma
poupança para manter alguma estabilidade financeira. A única saída
é continuar a trabalhar. E trabalhar até morrer é o que querem os
reformistas.

No ranking das 500 maiores empresas devedoras do INSS estão
grandes bancos, instituições públicas e privadas, grandes empresas e
até multinacionais.
Por que o governo não cobra????
Não à quebra da Previdência Social!!
Não à capitalização da Previdência e suas mazelas!!
Não aos fundos de Previdência Privada!!
(Fátima Malheiro)

ROBERTO CANÁZIO, ESTÁ DE VOLTA!
Roberto Canásio voltou com sucesso das 8h às
10h, na RADIO SULAMÉRICA - PARADISO 95.7 FM - o Comunicador que é a voz dos
aposentados e pensionistas.

MUDAR É PRECISO
O Brasil está mudando seu sistema de governo arcaico e desonesto que só nos trouxe problemas por vários anos. Esperamos que os

novos governantes nos traga novas esperanças para um futuro melhor em todos os setores de nossa nação. No entanto, só teremos esta
certeza após os anos que estão por vir.
Pegando uma carona nesta mudança que somente se iniciou no ano de 2019, nossa classe de aposentados e pensionistas do INSS precisa
também repensar tudo o que foi feito até aqui. Tentaram trazer de volta nossas perdas salariais, porém, nada conseguiram.
Chega de passeatas, fechamento de estradas, missas em Catedrais, pedir ajuda ao Papa Francisco e tantas outras coisas que só nos fizeram
caminhar em "uma esteira ergométrica" sem trazer nenhum resultado positivo.

Cada Estado precisa unir ao máximo suas associações, e, junto com a sua Federação expor claramente nossos problemas, os quais, através
dos anos que se passaram, tentamos em vão resolver. Apesar de toda a luta, não conseguimos trazer de volta nenhum centavo dos mais de
100% perdidos.
Todos aqueles que um dia se afastaram do único lugar que pode lhes ajudar, retornarão com esperança de surgir finalmente os resultados
positivos tão desejados por todos nós. Tenho certeza que novas ideias surgirão. Então, nosso movimento que a cada dia está ficando cada vez
mais enfraquecido, voltará a crescer!
Brasília, DF, 02 de maio de 2019.
Antônio Carlos Corrêa
Solicito a todos aqueles que leram esta mensagem, venham na próxima reunião no dia 26/06/2019 das 14 as 16h. Queremos abraçar
cada um e juntos participaremos do nosso lanche ao término do nosso encontro.
Antônio Carlos Corrêa

RAÍZES E SOMBRAS
Retornar ao Auditório
da ASAPREV local onde dei
palestras desde a época de
ROBERTO PIRES, me trouxe
grande emoção.
Como
poeta
imediatamente me veio à
lembrança uma frondosa
árvore, bem plantada e
cuidada pelos pioneiros. Tem
raízes
profundas;
as
intempéries não a abalam. Ela
balança e se apruma.
Estou solidária com a
nova fase e todos sabemos que

as Associações passam, ao
longo
da
vida,
por
transformações. Cabe a cada
um de nós que sabe a bonita
história de lutas e conquistas
da ASAPREV, seguir.
Há
que
saber
perscrutar o futuro e arriscar.
Sim com o patrimônio e a
magnífica localização que a
ASAPREV conquistou com
garra e luta, muito poderão
fazer.
Voltemos ao figurativo
da arvore, já falei das solidas

sombra que leva frescor aos
relacionamentos
e
transparência ao convívio .
Assim, inauguro esta
nova Coluna com um repto
para a continuação do
reencontro da ASAPREV com
seus princípios geradores
sabendo que muitas folhas
caem e que a renovação se
torna necessária.
ROBERTO PIRES, a
sonhada ASAPREV vive!
Dina Frutuoso
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Vale a pena associar-se.

ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA
Especialidades
Alergologia – Cardiologia – Clínica Médica – Dermatologia – Endocrinologia –
Gastroenterologia – Neurologia – Obstetrícia – Oftalmologia – Ortopedia – Otorrinolaringologia
– Pneumologia – Proctologia – Psiquiatria – Reumatologia – Urologia – Ginecologia
(consultas, exames e pequenas cirurgias)

Locais
Freguesia - Jacarepaguá, Madureira e Taquara-Jacarepaguá
OBS: O ATENDIMENTO SÓ SERÁ REALIZADO APÓS ASSINATURA DO
CONTRATO E A EMISSÃO DA CARTEIRINHA NA ASAPREV

ASAPREV-RJ  

Uma escola de cidadania.
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Prezado associado,
No período de 6 a 10 de maio a
ASAPREV entregou nos gabinetes dos
deputados federais em Brasília a
correspondência abaixo.
Assim, solicitamos, na medida do possível que
envie individualmente a mesma correspondência e/ou
idêntica aos deputados eleitos pelo Estado do Rio de
Janeiro.

AOS ASSOCIADOS

A
diretoria
da
ASAPREV visando melhorar
o nível de informações,
facilitar o atendimento,
motivar a participação,
ampliar os serviços e aumentar
a possibilidade de captação de
novos associados tem
desenvolvido mecanismos
nesse
sentido:
A criação de um novo
site dinâmico e atualizado
mensalmente foi o primeiro
passo para possibilitar outros
projetos, assim, solicitamos
aos associados que visitem o
pr e vnovo site: asa
asapr
r j . o r g . b r

AOS ASSOCIADOS QUE UTILIZAM O
CONVENIO DA UTI-VIDA

O
boletim
foi
reestruturado possibilitando a
divulgação
de
mais
informações de interesse dos
associados. A reestruturação
não gerou aumento de despesa
tendo em vista que reduzimos
o número de exemplares
e d i t a d o s .
Um novo convênio foi
firmado com AMEP –
Assistência Médica
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Especializada LTDA, irá
suprir a demanda por
médicos especializados e
exames sofisticados.
A reunião realizada na
última quarta feira do mês
para os associados e
convidados adquire daqui em
diante uma nova dinâmica,
assim, doravante, teremos
sempre a presença de um
advogado do escritório do Dr.
Reginaldo Mathias e sempre
um palestrante. Na reunião de
26 de junho de 2019,
teremos como palestrante a
Drª Cristiane Branquinho do
Ministério Público Federal.
O
envio
de
correspondência
aos
deputados federais deu início
a uma nova luta pela correção
dos
salários.
A disponibilização de
máquina da Cielo fornecida
pelo banco Bradesco, com
custo zero, passa a ser mais
um facilitador para os
associados
efetuarem
pagamentos e doações.

O começo da sua vida de aposentado.

FIQUE DE OLHO
A REFORMA D
A PREVIDÊNCIA
DA

AÇÕES DE CADERNET
AS
CADERNETAS
DE POUP
ANÇA
POUPANÇA
O INSS não vem cumprindo
norma do STF que obriga a
concessão de benefícios, no
prazo convencional de 45 dias,
prorrogáveis por mais 30 dias.
A análise e o deferimento – ou
indeferimento, se for o caso –
dos benefícios está chegando a
UM ANO.
O trabalhador exerce suas atividades, durante toda a sua vida útil
e, quando quer se aposentar, não consegue esse indiscutível direito.
Deve ser lembrado que os proventos, decorrentes de
aposentadorias ou pensões, são verbas alimentares, necessárias
ao sustento do segurado e de sua família.
Daí advém que o atraso na concessão, causador de dano
financeiro, pode acarretar indenização por danos morais.
ATENÇÃO: OS JUÍZES FEDERAIS SE REUNIRAM E APROVARAM
DECISÃO COLETIVA DO SEGUINTE TEOR: “A COMPROVAÇÃO
DE DENÚNCIA DA NEGATIVA DE PROTOCOLO DE PEDIDO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO, FEITA PERANTE A OUVIDORIA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, SUPRE A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DE
BENEFÍCIOS DA SEGURIDADE SOCIAL”
E, RECENTEMENTE, O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INGRESSOU COM AÇÃO, CONTRA O INSS, A FIM DE QUE SEJA
OBRIGADO A DECIDIR, EM 45 DIAS, PENA DE MULTA.

UM LABIRINTO SEM SAÍDA

Analisamos, no último BOLETIM
DAASAPREV-RJ, os principais tópicos da
reforma que o novo Governo Federal
pretende implementar, no que concerne aos
direitos e deveres dos trabalhadores e, na
hora certa, dos benefícios decorrentes da
filiação obrigatória à Previdência Social.
Lá, como cá, anotamos alguns dos
verdadeiros entraves que impedem uma
reforma capaz de atender aos interesses dos
trabalhadores, já que a Administração
Pública somente se preocupa com o
equilíbrio do caixa, olvidando o aspecto
social que deveria, é óbvio, caminhar paralelamente ao aspecto financeiro.
Como era de se esperar, todos tateiam no escuro – PRESIDENTE,
MINISTROS, DEPUTADOS, SENADORES, GOVERNADORES –
não conseguindo, sequer, encontrar solução para questões primárias.
Não há qualquer consenso:
a)
quanto às idades que devem ser atingidas para a concessão
dos benefícios, tanto para homens, quanto para mulheres;
b)

quanto à aposentadoria rural e seus parâmetros;

c)
quanto ao BPC – Benefício de Prestação Continuada, concedido
a deficientes e idosos que comprovem não ter meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família
O sistema de CAPITALIZAÇÃO, empregado em países
desenvolvidos – e que consiste na utilização das contribuições previdenciárias,
em prol do própria contribuinte – foi mencionado, nos primeiros momentos,
mas, estranhamente, retirado do projeto enviado ao Congresso Nacional.
INDAGA-SE: POR QUÊ?
OS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, SEMPRE
ATRELADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL TERIAM ALGO A VER
COM ISSO?
Em resumo, mais uma vez o Governo Federal se mete num labirinto e,
como sempre acontece, não consegue encontrar a saída: é evidente que a
questão previdenciária é de difícil solução e, frequentemente, assola outros
países, causando desequilíbrios econômicos ou financeiros de grande porte,
mas tanto não pode se constituir em óbice para se encontrar o equilíbrio
previdenciário necessário.
Não há um projeto perfeito, no âmbito da Previdência Social, posto
que trata de matéria que deve ser examinada, sob vários ângulos, mas é
indispensável que se alcance o equilíbrio, na solução, pena de se encaminhar
os idosos mais pobres – na sua maioria os verdadeiros usuários da Previdência
Social - ao caos ou à miserabilidade.
Reginaldo Mathias
Coordenador da ASSESSORIA JURÍDICA DA ASAPREV-RJ
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AÇÕES TRABALHISTAS PARA
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

ATRASOS NOS DEFERIMENTOS DAS
APOSENTADORIAS E PENSÕES

Os aposentados e os
pensionistas da Previdência Social
que continuarem a exercer as suas
atividades ou que retornarem ao
mercado de trabalho, após obterem
os benefícios, têm preservados todos
os seus direitos trabalhistas.
Assim, caso tais direitos não
sejam respeitados, nas relações de
trabalho, o empregado deve acionar a Justiça do Trabalho, com o objetivo

O INSS não vem
cumprindo norma do
STF que obriga a
concessão
de
benefícios, no prazo
convencional de 45
dias, prorrogáveis por
mais 30 dias.
A análise e o deferimento – ou indeferimento, se for o caso – dos benefícios
está chegando a UM ANO.
O trabalhador exerce suas atividades, durante toda a sua vida útil e, quando
quer se aposentar, não consegue esse indiscutível direito.
Deve ser lembrado que os proventos, decorrentes de aposentadorias ou
pensões, são verbas alimentares, necessárias ao sustento do segurado e de
sua família.
Daí advém que o atraso na concessão, causador de dano financeiro,
pode acarretar indenização por danos morais.

de receber os valores e as indenizações pertinentes.

ASAPREV
-RJ
ASAPREV-RJ

ASSESSORIA JURÍDICA

ESPECIALIDADES

E

SERVIÇOS
Ações Previdenciárias em geral

ADVOCACIA PREVIDECIRIA

Consumidor, Cobranças, Contratos

ADVOCACIA C¯VEL

Inventários e Partilhas

ADVOCACIA ORAOLłICA

Ações Trabalhistas pelo Empregado e

ADVOCACIA TRABALHISTA

pelo Empregador

Ações de Separação, Divórcio,

ADVOCACIA DE AM¯LIA

Alimentos e afins
Assessoria a empresas

ADVOCACIA EMPRESARIAL

Alugueis, Compra e Venda

ADVOCACIA IMOBILIRIA
PREV/IMłVEIS

Administração
Aposentadorias em geral, Pensões,
Auxílio-doença

ASSESSORIA PARA A COCESS’O DE
BEE¯CIOS

EQ
UIPE DE AD
VOGADOS
EQUIPE
ADV
Reginaldo Mathias dos Santos
Reginaldo Rama Mathias dos Santos
Walquir Magalhães Girardin Pimentel (in memoriam)
Sheila Sales da Silva
Sandra Regina Fernandes
Rafael Eis Mathias dos Santos
Flora Fernandes Rama Mathias
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A TENÇÃO
TENÇÃO: OS JUÍZES FEDERAIS SE REUNIRAM E
APROVARAM DECISÃO COLETIVA DO SEGUINTE TEOR: “A
COMPROVAÇÃO DE DENÚNCIA DA NEGATIVA DE PROTOCOLO
DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO, FEITA PERANTE A
OUVIDORIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SUPRE A EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS DA
SEGURIDADE SOCIAL”
E, RECENTEMENTE, O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INGRESSOU COM AÇÃO, CONTRA O INSS, A FIM DE QUE SEJA
OBRIGADO A DECIDIR, EM 45 DIAS, PENA DE MULTA.

AÇÕES JURÍDICAS NAS
REUNIÕES MENSAIS
Atendendo à postulação do
Presidente Ronaldo Menezes,
estarão presentes, na Reunião
Mensal das últimas quartas-feiras
de cada mês, o advogado
Reginaldo Mathias ou a
advogada Sheila Sales, visando
a tirar dúvidas dos associados
participantes do encontro.
Na hipótese de ambos não
puderem comparecer, um dos advogados do ESCRITÓRIO
REGINALDO MATHIAS ADVOGADOS estará presente,
a fim de que o associado seja esclarecido, nas questões de
Previdência Social.
ASAPREV-RJ  

Saiba tudo que ela faz por você.

Como se proteger dos golpes com empréstimo
consignado? Veja dicas

Reportagem especial do Fantástico mostra que recémaposentados sofrem com assédio por telefone e em
agências do INSS.

17/02/2019

A pessoa passa a vida toda
planejando uma aposentadoria
tranquila, mas quando chega a
hora de aproveitar, acaba
virando alvo de oportunistas
que põem esse projeto em
risco. Uma rede de agentes
financeiros inferniza a vida
de aposentados oferecendo
empréstimos fáceis que
podem virar uma bola de
neve de problemas. Veja
como se proteger:
Cuidado com seus dados
Nunca dê o seu CPF para
quem quer que seja, ainda
mais na rua, numa situação de
abordagem quando é levado
para um pequeno escritório
sem identificação nenhuma.
Não repasse seus dados
pessoais para quem não
conheça. Não assine nenhum
documento. Caso precise de
uma informação, procure os
órgãos de defesa do
consumidor ou vá ao seu
banco e peça para falar com o
seu gerente pedindo essas
informações.

Realize
a
pessoalmente

transação

Não contrate empréstimos ou
cartão de credito consignados

ASAPREV-RJ  

por telefone. De preferência,
procure pessoalmente uma
agência bancária ou financeira
credenciada para realizar o
consignado e adquirir um cartão
de crédito, porque você terá
documentos assinados que
comprovam a transação
realizada. Na agência, pergunte
todos
os
detalhes
do
empréstimo: quantas parcelas,
quanto custa cada parcela, qual
a taxa de juros, qual é o custo
total que você terá que pagar
pelo empréstimo. Leia cada
documento que você assinar e
não deixe de colocar a data, junto
a assinatura. Isto evita que
documentos assinados sejam
utilizados em empréstimos
futuros.
Bloqueie seu benefício para
contratação de empréstimo
Para coibir fraudes contra
aposentados e pensionistas, o
INSS reforça que o beneficiário
ou
representante
legal
devidamente cadastrado poderá,
a qualquer tempo, efetuar o
bloqueio do benefício para a
contratação de empréstimos
consignados ou até mesmo o
cartão de crédito, por meio do
sistema eletrônico. O bloqueio

Mudar sim, se for para melhor.

pode ser feito pelo site ou
pessoalmente em qualquer
agência do INSS. Caso precise
realizar um empréstimo, basta
desbloquear o benefício. Após
fazer o seu consignado, volte a
bloquear. Isso evita que
fraudadores acessem seus dados
e realizem empréstimos
consignados em seu nome.

Como proceder se cair em
um golpe?
O INSS alerta que o aposentado
ou pensionista nunca deve
entregar o cartão ou a senha do
banco a terceiros, nem mesmo
para parentes e amigos. O
segurado que for vítima de
algum golpe ou detectar
irregularidades nos descontos
em folha deve cadastrar
imediatamente sua manifestação
na Ouvidoria do INSS por meio
da Central de Tele atendimento
135, pelo Portal (https:
www.inss.gov.br)
ou
pessoalmente em qualquer
agencia do INSS. Em caso de
perda, furto ou roubo, a pessoa
deve fazer imediatamente um
boletim de ocorrência, para se
resguardar de eventuais fraudes
no benefício.
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Cuidado com dinheiro que
aparecer em sua conta
Se alguma soma elevada de
dinheiro aparecer em sua
conta, procure seu gerente e se
informe sobre a origem. Se for
de empréstimo consignado não
contratado, não gaste o
dinheiro. Você terá que
devolver a quantia ao sistema
bancário para cancelar o
pagamento das parcelas
indevidas. E registre
imediatamente denúncia, sobre
o deposito indevido, no INSS.

Monitore seu empréstimo

Ao segurado, o INSS reforça
que também disponibiliza
Extrato de Empréstimos
Consignados pela internet. Tal
serviço só podia ser retirado
numa unidade do INSS, agora
pode ser obtido por cadastro
no Meu INSS — que também
está disponível em aplicativos
para smartphones e tablets
através das lojas virtuais Apple
Store e Google Play — para
conseguir o documento e
conferir mensalmente se há
irregularidades no benefício.
Fonte: ttps://g1.globo.com/fantastico/
noticia/2019/02/17/como-se-protegerdos-golpes-com-emprestimoconsignado-veja-dicas.ghtml
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ACESSE:

www
.asa
pr
ev-r
j.or
g.br
www.asa
.asapr
pre
v-rj.or
j.org

PASSEIO
SAÍDA

VOLTA

TEREMOS UM FESTIVAL DE QUEIJOS
E VINHOS E MÚSICA AO VIVO COM O
CANTOR MARCOS VIVAN, NA NOITE
DO SÁBADO DIA 17.
SAÍDA: ACONTECERÁ NO
– LARGO DA CARIOCA –

RESERVAS
21 2544-3396
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