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TÁ PEGANDO FOGO !

O

Saara, o maior deserto do mundo, já
foi uma floresta. Hoje é um local árido, quente e
inóspito. Outrora foi uma região de savanas,
pradarias com bosques, com chuvas e lagos
permanentes.
Há 10 mil anos era conhecido como "Saara
verde" ou "Saara Úmido".
Pesquisadores encontraram fósseis de
grandes animais que hoje não são mais vistos
no Saara: crocodilos, elefantes e hipopótamos.
Assentamentos humanos antigos deixaram
evidências da existência de uma grande fauna.
A pesquisa mais recente contempla a ideia de
que os seres humanos desempenharam um papel
ativo na criação das condições áridas que
existem hoje no Saara.
Segundo o arqueólogo David Wright existem
evidências arqueológicas que documentam que
o começo do pastoreio no Saara teve efeitos
severos sobre a ecologia local.
A destruição gradativa da vegetação com a
finalidade de acomodar o gado e os rebanhos
teve influência direta nas condições
atmosféricas, tendo reduzido drasticamente a
frequência das chuvas.
Os cientistas ainda não sabem se o fenômeno
é cíclico e se seria possível supor que o Saara
voltará a ser verde outra vez.
Será que o futuro da Amazônia é ser um Saara?
Nos últimos dias a Amazônia foi foco de
discussões internacionais, em função das
queimadas, derrubadas de árvores e morte de
animais, além de assassinatos de índios e
invasão de terras indígenas. A ação do homem e
sua intervenção na natureza vêm trazendo
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problemas graves à nossa floresta. Para se
ter uma ideia, já foram contabilizados pelo
menos 87.257 focos de incêndios em nosso
país de janeiro a agosto deste ano, registrando
um aumento de 84% em relação ao mesmo
período do ano passado.
Considerado um negócio milionário, no
mercado negro as queimadas na Amazônia
custam aproximadamente 1 milhão de reais
por cada área de mil hectares. O cálculo que
aplicado à conta da devastação neste ano na
Floresta Amazônica e em parte do Pantanal
alcançaria a cifra de 20 milhões de reais. Está
em curso uma investigação do Ministério
Público Federal que apura a participação de
grupos criminosos nas queimadas.

O ritmo alucinado das queimadas, a falta
de fiscalização, poucos brigadistas para
apagar incêndios, e ainda uma divisa com
outros países de quase 17 mil quilômetros de
fronteiras, precisam de um contigente grande
para proteger as riquezas incomensuráveis
da região. São necessários recursos
orçamentários, materiais, tecnológicos e
humanos para não tornar a Amazônia um
futuro Saara.
A biodiversidade da Região é tamanha que
ribeirinhos já coletam frutos e raízes para
empresas de cosméticos e outros segmentos.
O uso racional de seus recursos salva a
floresta, animais e seus habitantes.

BASTA DE QUEIMADAS!!

Fátima Malheiro

APOSENTAÇÃO: APOSENTOS E AÇÃO
O termo aposentadoria é originário de aposento, moradia,
residência, que era o direito concedido ao trabalhador, já na idade
avançada, para descansar em paz, no seu lar.
A aposentação é, pois, benefício que se deve proporcionar a quem
exerceu atividades laborais, por muitos anos, para que possa usufruir
do ócio, com dignidade.
Contudo, no âmbito da Previdência Social, tanto foi desvirtuado,
vez que, ao invés de se restringir aos seus aposentos, o aposentado é
obrigado à ação, ao contínuo exercício de atividades laborais, por toda
a vida.
A legislação previdenciária, no Brasil, é, pois, contundente, com
relação aos trabalhadores, que não têm condições de, após a
aposentadoria, sobreviver com os proventos, dela decorrentes.
Ao revés disso, vê-se que os servidores públicos, os militares, os
membros do Poder Legislativo e do Judiciário se aposentam com
valores, não raras vezes exorbitantes, o que é verdadeiro escárnio,
com relação aos aposentados.
Há, em curso, uma Reforma Previdenciária, que, entretanto, não
atingirá os que já estão aposentados, seja para criar restrições às suas
aposentadorias, mas, essencialmente, seja para melhorar os ínfimos
valores pagos aos aposentados, sempre e sempre corroídos pela
inflação reinante.
E, assim, não se observa, no horizonte, qualquer resquício de
abrandamentos, no que tange aos aposentados, que, cada vez mais,
deverão manter-se em plena ação, distantes, dos seus aposentos, por
Reginaldo Mathias
Coordenador da ASSESSORIA JURÍDICA DA ASAPREV-RJ

INSS: AS RAZÕES DA INCÚRIA E DAS FRAUDES
O Gerente de Combate às Fraudes, no INSS, Luiz Alonso, requisitado
de Petrópolis, em abril, recebeu cerca da 10.000 reais paro se mudar
para Brasília.
Semanas após, recebeu da Administração do INSS, aval para
estudar... na Finlândia, à custa do dinheiro público.

ESTARÁ COMBATENDO AS FRAUDES... NA FINLÂNDIA?
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Vale a pena associar-se.

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do que determina o Estatuto da ASAPREV-RJ, Capítulo V, Art. 15 e 17, convocamos os associados em pleno gozo de seus
direitos sociais para A.G.E. que se realizará no dia 30/10/2019, com início previsto para às 14:00 horas em primeira chamada e 14:30
horas em segunda e última convocação, em nosso auditório próprio no Edifício Avenida Central, localizado na Av. Rio Branco, nº 156,
grupo 2021/2024, para deliberar com qualquer quorum sobre a seguinte Ordem do Dia
a) Autorização para venda da sala 2020;
b) Autorização para compra de duas salas no 20º andar, cito Av. Rio Branco, 156;
c) Homologação do nome do voluntário para suplente do conselho fiscal;
Assuntos Gerais
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019
Ronaldo Menezes
Presidente

Teresa de Jesus Morais Barroso
Vice Presidente e Dir. Financeiro e Administrativo

REAJUSTE DAS MENSALIDADES A PARTIR DE JANEIRO DE 2020
VAL
OR A
TU
AL
ALOR
ATU
TUAL

Conforme procedimento tradicional da associação os associados que
queiram antecipar o pagamento das mensalidades referentes ao ano de
2020, poderão fazê-lo até 20 de dezembro de 2019 sem a correção
estabelecida, ou seja, pelo valor atual.

VALOR CORRIGIDO
JANEIRO 01/2020

R$ 6,00

R$ 8,00

R$ 11,00

R$ 13,00

R$ 14,00

R$ 17,00

R$ 16,00

R$ 19,00

Design: Makyzz

BOLETOS DE COBRANÇA DA ASAPREV

Prezado associado, caso não receba seu boleto mensal, favor entrar em contato com a associação, pois estamos vivenciando dois
problemas sérios:
1º) O correio que por falta de funcionários e outras dificuldades operacionais nem sempre entrega os boletos em tempo hábil.
2º) Os bancos criaram um catastrófico sistema de cadastramento de boletos, cujo a sigla é
“DDA” – Débito direto autorizado, o qual tem prejudicado a arrecadação da associação e atormentado os associados.
Em muitos casos, já registrados na associação o associado alega que não sabia de seu registro em tal cadastro.
Assim, solicitamos que ao ser informado que se encontra em tal cadastro nos ajude a resolver a questão procurando o gerente de sua conta
para o cancelamento do DDA.
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NÓS OS CARAS ENRUGADAS
Certa vez recebi um e-mail da
federação de aposentados de
Sergipe.
Quem me enviou, foi o amigo e
guerreiro como eu João Valmir. Que
dizia ter 75 anos.
Pelo que entendi, João Valmir estava
perplexo como poderia os caras
pintadas terem conseguido tudo, e
nós os caras enrugadas, até hoje não
conseguimos nada.
Expliquei para o nosso guerreiro e
amigo, que somos duas classes muito
heterogêneas.
Primeiro os caras pintadas, estavam
cheios de saúde e cobiça de poder.
Ainda por cima, tinham um comando
muito efetivo. E por isso, lograram
êxito em tudo que queriam. Não
ficaram esperando nem dependendo
de políticos.
Já nossa classe os caras enrugadas,
primeiro não tem um comando a
altura de seus mais de 30 milhões de
aposentados e pensionistas no Brasil.
Segundo, por não termos
comandantes supremos a altura,
estamos totalmente dependentes de
benevolências que não exigem de
nosso congresso para com nossa
classe.
Na verdade, não sei se nossos
comandantes supremos, não têm
competência para unir e reunir 30
milhões de brasileiros, ou se não é do
interesse deles que nossa classe
deixe de ser tão apática e tão
desunida.
Não posso esquecer nunca as palavras
de nosso sempre querido e saudoso
Luiz Viégas da Motta Lima, quando
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sempre dizia: As pessoas bem reeleições à custas de mentiras
intencionadas, já não têm tanta força. descabidas e deslavadas.
Ou ainda: O nosso movimento é
Enquanto só tivermos 1/3 do
muito fraco.
congresso nos ajudando, podemos
A cada ano que passa, mais fechar até os aeroportos em plena
aposentados e pensionistas passam a copa do mundo, que não
ganhar 01 só salário mínimo. Quando conseguiremos nada.
todos que ainda restam ganhando
O Brasil começou 2019 com
acima do mínimo, passarem a ganhar
01 só salário mínimo, não haverá mais mudanças em vários setores de nossa
política, e nossa classe também
nada para nos roubarem. Então, para
que ser associado ou frequentador de precisa de mudanças profundas em
nossas direções superiores se
associação ou federação? E para que
quisermos um dia conseguirmos
servirá também a confederação?
Parece que o nosso comando trazer algumas perdas de volta.
supremo, ainda não enxergou que os
Antônio Carlos Corrêa
mais de dez anos comandando nossa
classe, só nos fez caminhar em uma
esteira ergométrica.
Chega de ideias retrogradas de fechar
estradas que só prejudica quem nada
tem a ver com nossos problemas.
Chega de missas na catedral, pois a
grande maioria dos políticos são todos
cépticos. Chega de vigílias no
congresso, que só servem para nos
tirar de nossos estados fingindo que
irão aprovar nossos projetos e na
verdade, ou retiram da pauta, ou
trancam a pauta, ou alguém assina
um requerimento de qualquer lugar
do Brasil anulando a votação, e mais
uma vez, mandam de volta para seus
estados, um monte de cabeças
brancas e caras enrugadas muito
decepcionadas, mas sempre achando
que na próxima vez vamos conseguir.
E por isto, voltam outras vezes
enganados a Brasília, achando que
desta vez tudo dará certo para nós.
Na verdade, quem sempre sai
ganhando são eles com suas
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Saiba tudo que ela faz por você.

COMUNICAÇÃO: DOIS NOVOS CONVÊNIOS
Visando atender os associados e seus dependentes concretizamos convênio com INSTITUTO DE AUDIOLOGIA
PELEGRIM. A área de audiologia era uma deficiência em nosso quadro de credenciados, agora, devidamente preenchido.
Abrimos um novo leque de credenciamentos, agora, na área de lazer, sendo o primeiro convênio nesse sentido
concretizado com a BRA CAFÉ & EMPÓRIO LTDA, uma empresa da franquia CHERIN BÃO, sendo limitado ao existente
na estação de metrô da Uruguaiana.
Assim, todo associado que quiser saborear um café diferenciado poderá fazê-lo tendo um desconto de 10%,
bastando apresentar a carteirinha de associado.

REVISÃO DE BENEFÍCIOS
Por Sheila Sales
Assessora Jurídica da ASAPREV-RJ
SE VOCÊ SE APOSENTOU HÁ MENOS DE 10 (DEZ) ANOS, PODEMOS EXAMINAR SE A REVISÃO É CABÍVEL. APÓS PRÉVIA ELABORAÇÃO
DE CÁLCULOS, SE CONSTATADO ERRO NA CONCESSÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO PODERÁ CORRIGI-LO.

E m caso de vínculo

empregatício: Se reconhecido pela
Justiça do Trabalho, o período poderá
ser incluído no CNIS e, também, as
contribuições previdenciárias oriundas
desse reconhecimento.
Nesse caso, teremos aumento da RMI
– Renda Mensal Inicial do benefício e
acréscimos nos recebimentos mensais
do segurado

Indeferimento de benefício
previdenciário: Estamos disponíveis para
atender aos amigos, familiares ou quaisquer
segurados indicados pelos nossos
associados, que tiveram benefícios negados
pelo INSS, tais como:
APOSENTADORIA,
AUXÍLIO-DOENÇA,
AUXÍLIO-ACIDENTE, PENSÃO POR MORTE,

Essas decisões podem ser
alteradas, seja por Recurso Administrativo
ao próprio INSS, seja por Ação Judicial,
após análise da documentação
encaminhada e do CNIS, que permitirão
concluir sobre os documentos necessários
para reverter a decisão.

LICENÇA MATERNIDADE, ENTRE OUTROS.

ASSESSORIA JURÍDICA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - DIREITO CIVIL - DIREITO DO TRABALHO - DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO IMOBILIÁRIO
PREV-IMÓVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

ADVOGADOS

ASSISTENTES

Reginaldo Mathias dos Santos
Reginaldo Rama Mathias dos Santos
Sheila Sales da Silva
Sandra Regina Fernandes
Rafael Eis Mathias dos Santos
Flora Fernandes Rama Mathias

Rose Rodrigues de Araújo Rodrigues
Tatiana Teixeira Romeu
Jefferson Ney Araújo Raiol
Cintia Cristina P. Peres Rangel

Reuniões mensais no auditório da ASAPREV, nas últimas quartas-feiras de cada mês a partir
das 14 horas, os advogados da ASAPREV-RJ esclarecem questões previdenciárias.
2262-3476 / 2240-6613 / 2533-0675 / 2262-5890 / 99986-3355
e-mail: reginaldomathias@rmathias.adv.br
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Mudar sim, se for para melhor.
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PASSEIO: CAMPOS DO JORDÃO - SP

HO
TEL GOLDEN P
ARK
HOTEL
PARK

RETORNO

Após o café da manhã

MAIORES INFORMA
ÇÕES NA
INFORMAÇ
TESOURARIA D
A ASAPREV !
DA

ROTEIRO DO PASSEIO

SAÍDA

RESERVAS
21 2544-3396

ÀS QUINTAS-FEIRAS, PARTICIPA DOS DEBATES O
ADOGADO REGINALDO MATHIAS, COORDENADOR DA
ASSESSORIA JURÍDICA DA ASAPREV-RJ.

DE 2ª A SEXTA, DAS 8h ÀS 10h
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O começo da sua vida de aposentado.

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
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Somos nós. Nossa força. Nossa voz.

