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“O Ano Novo é o símbolo
da luz de um novo
amanhecer, sejamos luz
em meio a escuridão.”

“Bendita seja a data que
une a todo mundo numa
conspiração de amor.”
(Hamilton Wright Mabie)

www.asaprev-rj.org.br

(Amara Antara)
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EDITORIAL

O ÓLEO QUE DESTRÓI

ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA
C onsiderado

um bioma rico, o meio
ambiente no Brasil está emperigo.
Primeiro foram os incêndios que
destruíram matas e mataram animais.
Depois, desmatamento ilegal e invasão de
terras indígenas demarcadas na
Amazônia.
Agora o litoral brasileiro sofre com
derramamento de óleo no mar. Praias e
destinos turísticos no nordeste foram
tomados por óleo e as autoridades não
sabem determinar a origem do
derramamento.
Há uma inércia no governo para resolver
o problema e voluntários e pescadores
foram os primeiros a limpar praias e
águas, de maneira corajosa e arriscada,
construindo barreiras para evitar o
avanço do óleo e expondo-se aos perigos
de intoxicação. A região nordeste foi a
mais atingida. O desastre ambiental
chegou à região sudeste atingindo o
Espírito Santo e o Rio de Janeiro.
A falta de um batalhão preparado para
tratar desses acidentes e a escassez de
recursos financeiros e equipamentos
específicos são alguns dos motivos pelos
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ASAPREV-RJ  Somos nós. Nossa força. Nossa voz.

quais situações como essas fogem do
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controle. Até o fechamento do editorial,
foram registrados 779 localidades
contaminadas com óleo.
Ou tros desastres ambientais, como
deslizamento de barragens de grandes
proporções, custaram vidas humanas e de
animais bem como a destruição da
vegetação, transformando locais outrora
movimentados e de economia estável em
verdadeiras cidades fantasma.

Em 2020 desejamos que o SER HUMANO
não se comporte como se não fizesse
parte da natureza. Parece termos
esquecido que, se a natureza acabar, a
Raça Humana perecerá. Sejamos mais
conscientes.
Mais
HUMANOS!!
Tenhamos um Ano Novo melhor, cheio
de Paz, Saúde, Prosperidade e Amor.
Fátima Malheiro

AMBULANTES E
APOSENTADOS

“O homem se humilha se roubam seus sonhos. Seu sonho é
sua vida e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem
não tem honra. E sem a sua honra, se morre e se mata”
Raimundo Fagner

Uma parceria em expansão
Há, no Brasil, cerca de 12 milhões
de desempregados, que, dia e
noite, buscam a colocação ou o
retorno ao mercado de trabalho.
Nesse contexto, resta
evidente que aposentados e
pensionistas estão inseridos
nessa malha de usuários dos
empregos, ainda que se
destinem a complementar os
ínfimos valores de seus
proventos e de suas pensões.
É do conhecimento de todos
que vagas para idosos – faixa
etária em que estão a maioria dos
aposentados e pensionistas – são
raras ou inexistentes: tanto,
dessa forma, os empurra para a
informalidade, inclusive porque
os empregadores se furtam a
assinar a CTPS, como se isso não
fosse necessário...
Aposentados e pensionistas,
assim, se juntam às centenas de
milhares de ambulantes que
povoam as metrópoles, em
busca de algum acréscimo aos
seus rendimentos: é comum
observarmos idosos e idosas em
quiosques, simples estrados ou
plásticos, vendendo roupas,
alimentos,
brinquedos,
quentinhas, faça sol ou caia a
chuva, num quadro que, se não
é degradante porque o trabalho
sempre dignifica, é bastante
comprometedor para os que, no
fim de suas vidas, já estão
fisicamente expostos a males e
a doenças.

engodo, não servindo para que
o trabalhador, após décadas de
exercício de atividades – às vezes,
com extremo sacrifício físico e
mental – possa usufruir do ocium
cum dignitatem.
O princípio que deveria reger
as
leis
previdenciárias,
concedendo aos trabalhadores,
após anos de labor, o direito ao
descanso, em seus aposentos –
daí
provém
a
palavra
“aposentadoria”... – somente se
destina aos privilegiados, tais
como servidores públicos,
membros dos poderes da
República e ou tros marajás
republicanos,
sempre
combatidos, jamais eliminados...
A recente reforma da
Previdência – que atinge apenas
os trabalhadores, no exercício de
suas atividades – certamente, no
fu turo, contribuirá para o
aumento do número de novos
aposentados e pensionistas,
necessitando complementar os
seus futuros proventos, tal como
ocorre, atualmente.
E, tal como já ocorre,
ambulantes permanecerão nas
ruas e nas praças, constituindo
uma absurda população de
desempregados – e, sem dúvida,
dentre estes, aposentados e
pensionistas – quando, então,
como sempre acontece, os
governantes prepararão uma
nova
...
REFORMA
DA
PREVIDÊNCIA...

A enorme quantidade de
ambulantes, nas calçadas e nas
praças do Rio de Janeiro,
demonstra que a Previdência
Social é, na verdade, claríssimo

Coordenador da ASSESSORIA
JURÍDICA DA ASAPREV-RJ

Reginaldo Mathias

Foto: Eder Andrade - http://www.msnoticias.com.br/ - MS Notícias

NOTAS E NOTÍCIAS
1. Em caso de indeferimento
de benefício previdenciário APOSENTADORIA, PENSÃO
POR
MORTE,
AUXÍLIODOENÇA,
AUXÍLIO–
ACIDENTE,
LICENÇA
MATERNIDADE, ETC. – procure
os advogados da ASAPREV-RJ,
que manejarão Recursos
Administrativos ou Judiciais, após
análise da documentação.
2. A Assessoria Jurídica da
ASAPREV-RJ atende aos
associa dos, dependentes e
familiares, em várias áreas do
Direito tais como: Previdenciário,
Civil,
Trabalho,
Família,
Sucessões.

Advogados: Reginaldo Mathias
dos Santos; Reginaldo Rama
Mathias dos Santos; Sheila Sales
da Silva; Sandra Regina
Fernandes; Rafael Eis Mathias
dos Santos e Flora Fernandes
Rama Mathias.

3.

As dificuldades na concessão
dos benefícios de Aposentadorias
ou Pensões podem ser afastadas
com o exame dos processos, por
parte das Advogadas Sheila
Sales da Silva e Sandra
Regina Fernandes.

CONSULTE NOSSAS
ADVOGADAS!
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ASAPREV-RJ  

Vale a pena associar-se.

ASAPREV-RJ 

Uma escola de cidadania.
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PASSEIO CAMPOS DE JORDÃO – SP
REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2019
Os associados que participaram do passeio afirmam que foi o melhor
realizado pela ASAPREV nos últimos anos. Disseram que: o ônibus é
superconfortável, o frio ajudou a curtir o charme do chalé, os passeios
foram em locais super agradáveis, o guia um excelente contador de
histórias e, pra finalizar, a comida deliciosa.

REA JUSTE DAS MENSALIDADES A PARTIR DE JANEIRO DE 2020
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 ATUAL

VALOR CORRIGIDO (01/2020)

R$ 6,00
R$ 11,00
R$ 14,00
R$ 16,00

R$ 8,00
R$ 13,00
R$ 17,00
R$ 19,00
Pedimos desculpas aos nossos
associados, aos colaboradores e a
todos os demais que de alguma
forma colaboram com matérias para

ERRATA!

R

o nosso boletim.
AS DESCULPAS SÃO DEVIDAS EM
VIRTUDE DAS FALHAS OCORRIDAS
EM NOSSO BOLETIM N° 176.

EUNIÃO MENSAL DOS APOSENTADOS

A última reunião dos aposentados e pensionistas da Asaprev-RJ,
finalmente, foi um sucesso com auditório lotado.
Além dos assuntos tratados na reunião tivemos o sorteio de
brinde e o nosso tradicional coffee break.
TODA QUINTA-FEIRA O ADVOGADO REGINALDO
MATHIAS, COORDENADOR DA ASSESSORIA JURÍDICA
DA ASAPREV-RJ PARTICIPA DOS DEBATES.

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

ASAPREV-RJ 

Uma escola de cidadania.

4º Trimestre de 2019



Boletim da ASAPREV - RJ

Página 3

IMÓVEIS: PREV-IMÓVEIS

JASÃO E O VELOCINO DE OURO

As soluções para os aposentados
Às vezes fico pensando e
me pergunto: O que nós
aposentados e pensionistas
do Brasil precisamos fazer
mais para conseguirmos
trazer de volta nossas perdas
salariais?
Já
fizemos
passeatas mil, já fizemos
missas nas catedrais pedindo
ajuda divina, já fizemos
fechamento
de
várias
estradas,
já
fizemos
inúmeras
vigílias
no
congresso, já pedimos ajuda
ao ministério público, já
pedimos até ajuda da O.E.A.
(Organização dos Estados
Americanos).
Fizemos várias entrevistas
com senadores e deputados
federais,
mandamos
manifestos muito bem
redigidos para todos os
parlamentares do congresso,
etc, etc e etc.
Nunca em toda a nossa
história o tesouro da
previdência esteve tão bem
guardado e resguardado
contra seus próprios donos
que somos nós aposentados
e pensionistas do Brasil.
Todas as vezes que se
precisou lançar mão de uma
soma muito grande para

obras monumentais do
governo, as portas dos cofres
da previdência eram logo
escancaradas para atendêlos.
Só relembrando, todos
aposentados e pensionistas
do Brasil já estão cansados de
saber que nosso dinheiro foi
usado sem dó nem piedade
para construir Brasília,
Transamazônica, Ponte Rio
Niterói, Angra 01 e Angra 02,
Itaipu e até para pagar juros
do F.M.I.

Os aposentados e as pensionistas do INSS sempre enfrentam, após a concessão dos
respectivos benefícios, o mesmo problema: como sobreviver, com os parcos valores dos seus
benefícios, para manter a residência familiar?
Alguns, que conseguiram adquirir o imóvel residencial e nele residem, têm, apenas, que
cuidar do IPTU, do CONDOMÍNIO e das despesas de conservação e manutenção: outros,
porém, são escravos dos alugueis e, mais, desses escorchantes encargos.
Daí advém a necessidade de os aposentados e pensionistas continuarem a trabalhar,
indefinidamente, a fim de complementarem os proventos ou as pensões.
Há, porém, aqueles que, no curso da atividade laboral, conseguiram amealhar mais de um
imóvel – ou que os receberam, como herança – e têm a condição de acrescer à sua renda
previdenciária, os alugueis provenientes desses imóveis.

Não podemos nunca nos
esquecer que era tanto
dinheiro desprotegido que
muitas pessoas que depois
foram presas, se apropriaram
de quanto quiseram. No
entanto, fomos sempre
enganados
por
nossos
go vernantes que estão
sempre apregoando que a
previdência é deficitária.

Mais uma vez, sou obrigado a
voltar ao passado e relembrar
do povo grego, suas histórias
e lendas.
Diz a história, que Jasão
reuniu poderosos guerreiros
que eram filhos de deuses e
para conquistar seu trono
A previdência ainda é uma perdido, teria que trazer para
das
maiores
fontes seu povo o velocino de ouro.
arrecadadoras do país.
Os Argonautas como eram
Porém, estava nas mãos de
uma
quadrilha
muito chamados esses guerreiros
poderosa que a tudo foram em busca de seu
manipulava sem nunca nos troféu. Porém, o velocino de
permitir comprovar o fato que ouro era guardado em uma
a previdência sempre foi caverna protegida por um
imenso dragão que não
superavitária.

dormia nem de noite e nem
de dia.
Resumindo, nós somos
os argonautas, o velocino de
ouro são nossas perdas
salariais, porém o dragão
que não dorme nem de noite
e nem de dia, não deixando
nos aproximarmos do
velocino de ouro é o
governo. Então me pergunto
muito abatido:

É PARA ESSES USUÁRIOS, OU LOCADORES DE IMÓVEIS, QUE CRIAMOS A PREV-IMÓVEIS – A IMOBILIÁRIA DOS
APOSENTADOS – QUE SE DESTINA A VENDER OU ALUGAR OS IMÓVEIS DOS NOSSOS ASSOCIADOS, COM SERIEDADE E
EM CONDIÇÕES QUE LHES PERMITAM RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
A PREV-IMÓVEIS É ADMINISTRADA PELO ADVOGADO REGINALDO MATHIAS E PELA CORRETORA DE IMÓVEIS
ROSÂNGELA RODRIGUES, CONTANDO COM O APOIO DOS ASSISTENTES TATIANA TEIXEIRA, JEFFERSON RAIOL E CINTIA
CRISTINA.

Estamos disponíveis para atender os nossos associados, seus dependentes ou familiares:
PREV-IMÓVEIS
Av. Rio Branco, 156 – sala 2712
Tels. 2262-5890 e 999863355
e-mail: reginaldomathias@rmathias.adv.br

Reginaldo Mathias
Coordenador da ASSESSORIA JURÍDICA DA ASAPREV-RJ

MENSAGEM DE FINAL DE ANO

Quando finalmente
aparecerá o nosso
JASÃO?

Sendo essa a última edição do jornal da ASAPREV neste
ano, não poderíamos nos furtar em dizer que o ano foi

Antônio Carlos Corrêa

difícil para todos, mas a Asaprev conseguiu superá-lo.
Convido a todos que leram esta mensagem, que compareçam em nossa

Assim, a diretoria, os funcionários e colaboradores

próxima reunião do dia 25/03/2020 das 14:00 às 16:00 para receberem o meu

desejam aos associados feliz natal e próspero ano novo.

abraço, e no final de nossa reunião, participar de nosso lanchinho agradável
entre amigos.
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Que a paz e a harmonia reinem em todos os lares.

Antônio Carlos Corrêa

ASAPREV-RJ 

Saiba tudo que ela faz por você.

ASAPREV-RJ  

Mudar sim, se for para melhor.
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