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“Tenha fé que dias
melhores estão a chegar e
mantenha o foco e a força
nessa ideia.”

“A saúde e a alegria
promovem-se uma à
outra.”
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EDITORIAL

PANDEMIA E PANDEMÔNIO!

E

O vírus e o INSS

stamos convivendo com a COVID-19, há
cerca de SEIS MESES, e, evidentemente, as
consequências dessa pandemia trazem à
população uma série de transtornos e de danos,
que obrigam a providências e soluções
imediatas.
O INSS, como sempre acontece, refoge aos
seus compromissos e aos seus deveres, não se
pronunciando para auxiliar os seus segurados,
nem se apresentando para conceder-lhes os
direitos previstos na legislação previdenciárias.
Nesse contexto, mantem as APS - Agências
da Previdência Social fechadas desde o início da
pandemia, inibindo a que os trabalhadores e os
aposentados possam obter os benefícios que
lhes são assegurados pelas leis da Previdência
Social.
A ÚLTIMA DATA PREVISTA PARA A REABERTURA, FOI A DE 14 DE SETEMBRO, QUANDO O NOSSO BOLETIM ESTAVA EM FORMAÇÃO...
Assim, os segurados que têm direito à aposentadoria ou à pensão não podem requerer tais benefícios, ainda que estejam em condições de
obtê-los, regularmente.
Nesse mesmo contexto, os segurados que precisam cumprir exigências decorrentes de requerimentos anteriores a pandemia não podem
fazê-lo, face ao fechamento das agências.
E a mais danosa das consequências do fechamento das APS decorre da impossibilidade de obtenção do Auxilio Doença, por parte dos
segurados, portadores de doenças que lhes impedem o exercício das atividades.
Assim, não conseguem trabalhar, face às doenças, e não recebem o Auxílio, em razão do fechamento das APS e, mais, da impossibilidade das
indispensáveis perícias médicas: de um lado, seus pleitos não podem ser requeridos e, de outro, os Peritos se negam a fazer os atos periciais,
acarretando, já, o vultoso número de 600 mil casos que dependem de perícia.
VÊ-SE, DAÍ, QUE A PANDEMIA CAUSA DANOS AOS SEGURADOS, EM GERAL, AO PASSO QUE O PANDEMÔNIO QUE O FECHAMENTO
DAS APS ACARRETOU, A CONFUSÃO REINANTE E OS ÓBICES À CONSECUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, TUDO ISSO
CARACTERIZA O DESRESPEITO E O ALHEAMENTO DO INSS, NA DEFESA DOS INTERESSES DOS SEUS SEGURADO

Reginaldo Mathias
Coordenador da assessoria jurídica da ASAPREV-RJ
Página 8

Boletim da ASAPREV - RJ



2º Semestre de 2020

ASAPREV-RJ  Somos nós. Nossa força. Nossa voz.

Denominado, popularmente de LOAS – Que advém da L ei de
Organização da Assistência Social – o Benefício em questão não é
previdenciário, sendo mantido pela UNIÃO.

Na verdade, se destina a quem nunca contribuiu para o INSS e cuja renda
familiar é insuficiente para a manutenção: a concessão é de UM SALÁRIO
MÍNIMO.
Faça contato com a Assessoria Jurídica da ASAPREV e nossa equipe
cuidará do requerimento e do acompanhamento.

ASSESSORIA JURÍDICA
ADVOGADOS

ASSISTÊNCIA

Reginaldo Mathias dos Santos - Corrdenador
Reginaldo Rama Mathias dos Santos - Advogado
Sheila Sales da Silva - Advogada
Sandra Regina Fernandes - Advogada
Rafael Eis Mathias dos Santos - Advogado

Rosângela Rodrigues - Gerente Finaceira
Tatiana Teixeira Romeu - Assistente
Jefferson Ney Raiol - Despachante
Cintia Cristina Rangel - Recepcionista
2262-3476 / 2240-6613 / 2533-0675 / 2262-5890

Av. Rio Branco, 156 – S/2712
Centro - Rio de Janeiro

/ 99986-3355
e-mail: reginaldomathias@rmathias.adv.br

AÇÃO DE REVISÃO DE TODA A VIDA CONTRIBUTIVA

Para ver se realmente há diferença no valor da sua
aposentadoria, é recomendado que:

Todos os seguintes benefícios podem fazer esta revisão:
·

Aposentadoria por Idade;

Aposentadoria por Tempo de Contribuição;

·

Aposentadoria Especial;

·

Aposentadoria por Invalidez;

·

Auxílio Doença;

·

Pensão por Morte.

Primeiramente, necessário se faz, verificar
a existência ou não da ocorrência de decadência (10
anos). A contagem desse tempo, inicia a partir do
primeiro dia do mês seguinte ao qual o segurado
começou a receber seu benefício.

Business photo created by bearfotos

- O aposentado o instituidor da pensão tenha
contribuído antes de julho de 1994, isso fará com que a
sua Renda Mensal Inicial (RMI) tenha um aumento e,
consequentemente, o valor atual do benefício (Renda
Mensal Atual) também.

·

Background photo created by freepik

O STJ, em recente julgamento, permitiu a aplicação,
para fins de cálculo da aposentadoria, da regra
permanente prevista na Lei 8.213/1991, quando esta for
mais favorável para os segurados que ingressaram no
sistema antes da data de edição da Lei 9.876/1999, a
qual modificou as regras para a apuração do benefício.

Isso significa que, se o segurado recebe algum
destes benefícios e possui os requisitos para a revisão,
pode pedir a Revisão da Vida Toda !
FAÇA AGORA A SUA REVISÃO !

Edifício Av. Central - Av. Rio Branco, 156, conjunto 2021/ 24 - Tels: (21)2544-3396 e 2524-0407 - Presidente: Ronaldo Menezes - VicePresidente Financeiro e Administrativo: Teresa de Jesus Moraes Barroso - Segunda Vice-Presidente: Luzia Maria Barbosa Marques - Diretoria
Eunice Araújo Pompeu Dias, José Jorge da Costa Lima, Iracema Valcacer de Melo Nunes, Luiz dos Santos e Zélia Pontes - Boletim AsaprevRJ - Editor: Maria de Fátima Malheiro (Registro Prof. 19.545) - Tiragem: 5.000 exemplares - Distribuição: Mala direta aos associados - e-mail:
asaprev-rj@terra.com.br
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Vale a pena associar-se.

ASAPREV-RJ 

Uma escola de cidadania.
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A vacinação contra COVID

AOS ASSOCIADOS
COMUNICADOS E/OU SOLICITAÇÕES

A pandemia gerada pelo COVIT-19 acarretou inúmeras dificuldades para a Associação, associados e a sociedade no
Mundo inteiro. Mantivemos a Entidade fechada por três meses aproximadamente e retornamos em meados de julho com
horário de 10:00 às 16:00 horas, essa situação será mantida até dezembro/2020.

Nos últimos meses, a pandemia da Covid 19 mudou o
comportamento de milhões de pessoas no mundo. Sucessivos
registros de números de infectados e mortos são atualizados
diariamente. Cidadãos de diversos países foram obrigados a usar
máscaras e adotar distanciamento social, isolando-se em casa.

O recesso de final de ano, será efetuado da seguinte forma:
•
Em dezembro/2020, até o dia 23, expediente normal (de 10:00 às 16:00 horas), fechando a partir do dia 24/12/
2020 até o dia 03/01/2021.

Nada fácil para a humanidade que, nos dias atuais, tem à sua
disposição inúmeros atrativos para sair de suas residências:
shoppings, cinema, teatro, shows, jogos de futebol, academias,
bares, restaurantes, passeios e tantas outras incontáveis
atividades. Somos tão criativos que mal incorporamos o “home
office” e já o utilizamos com grande desenvoltura em nosso
vocabulário.

•
Se as circunstâncias ajudarem, no retorno as atividades normais no dia 04/01/2021, pretendemos restabelecer
o horário de expediente de 09:00 às 17:00 horas.
Em decorrência da pandemia, não foi possível realizarmos a assembleia geral
agendada para o dia 25/03/2020, sendo provável que só conseguiremos cumprir com essa
obrigação estatutária em março de 2021, quando teremos além das Prestações de Contas
a eleição da nova Administração para o triênio 2021/2024.

Tendo em vista a situação de excepcionalidade que vivenciamos
esse ano e visando economizar, não pretendemos editar outro Informativo
ao longo do restante do ano. Assim, cada vez mais, o uso de Wattsap, site
e E-mails da Associação devem ser utilizados para comunicação com os
funcionários e diretoria.
O E-mail: asaprevrjpresidente@gmail.com os associados podem
conversar diretamente com o presidente da Entidade.
Technology photo created by rawpixel

As mensalidades e renovação de Carteirinha NÃO serão reajustados a partir de
janeiro/2021, conforme previsto em estatuto, única exceção será para o Convênio UTI
Vida.
Precisamos que os associados e familiares, sempre que possível, visitem o nosso novo
site: asaprev-rj.org.br, a visitação aumenta o rankeamento no google e possibilita que
mais pessoas visualizem as informações de nossa página e, assim, se sintam motivadas
a participarem da ASAPREV.
A melhor forma de divulgação da Associação é através de seus próprios associados
que conhecem e podem falar a respeito dela.
Sempre que possível, repassem o Informativo da Asaprev para vizinhos, amigos e
parentes que o os mesmos possam despertar o interesse em participar da Associação.

atrocidades em nome do progresso.

Temos vivido um momento tão conturbado que houve até
quem afirmasse estarmos vivenciando o apocalipse. A
humanidade estaria sendo punida por Deus devido aos exageros
e pecados por ela cometidos. Profecias e catástrofes foram
anunciadas. Estaríamos prestes a desaparecer do Planeta? Afinal,
somos uma espécie que mata por esporte, destrói, polui, comete

Para aplacar a nossa solidão, temos nos socorrido da televisão, rádio, redes sociais e outras tecnologias. O fator tecnológico, aliás,
ajudou também a mostrar solidariedade. O desemprego e demais necessidades de muitos foram amenizadas por mobilizações via
redes sociais para arrecadação de dinheiro, cestas básicas e equipamentos de proteção para os mais vulneráveis. Em contrapartida,
assistimos também a indiferença de muitos, com organização de movimentos pedindo o retorno à normalidade num período nada
normal.
Só pra lembrar, em muitas cidades no mundo, sair às ruas era permitido somente para ir aos mercados e farmácias, a fim de evitar
aglomerações e a disseminação do vírus.
Passados nove meses, países como China, Estados Unidos, França e Alemanha estão na corrida pela vacina contra a Covid 19,
algumas delas já na fase de testes em humanos. Três dessas vacinas estão sendo testadas em voluntários no Brasil que, por não ter a
transmissão do vírus ainda controlada, apresenta-se como cenário ideal para os ensaios. No momento, ainda, há muitas especulações
sofre a eficácia de uma imunização de longo prazo no ser humano.
Enquanto a vacina não é descoberta, um dos fatores mais importantes para evitar a contaminação pelo novo Corona Vírus, é
lavar as mãos com sabão com bastante frequência. Uma pesquisa realizada no Reino Unido revelou que existem milhões de pessoas que
não cultivam tal hábito, mesmo com acesso a água encanada e sabão.
De acordo, com Robert Aunger, especialista, em saúde pública da Escola de Higiene e Medicina Tropical em Londres, o que
parece ser um comportamento tão simples, ainda é de difícil entendimento para a maioria das pessoas. Mesmo em nações mais ricas,
estima-se que apenas 50% das pessoas de fato lavem as mãos com sabonete após usarem o banheiro. Para o pesquisador, esta estatística
é particularmente estarrecedora quando levamos em conta que lavar as mãos foi uma das conquistas que mais salvaram vidas na
história da humanidade, contribuindo para ampliar a expectativa de vida das pessoas.
USE MÁSCARA, HIGIENIZE SUAS COMPRAS E LAVE AS MÃOS, SAÚDE É DIREITO DE TODOS E OBRIGAÇÃO DO ESTADO!!

Illustration by Freepik Stories

Fátima Malheiro

“QUE O CRIADOR NOS A JUDE A VENCER AS BATALHAS”
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O começo da sua vida de aposentado.
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FÊNIX, A QUE RENASCEU DAS CINZAS

ACRÉSCIMO DE 25% DO BENEFÍCIO PARA O APOSENTADO
COM DEPENDÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA

O que fizeram com nossos aposentados do INSS
durante tantos anos? Onde estavam nossos
representantes supremos enquanto nossas caras
enrugadas morriam ou estavam virando cinzas jogadas
às traças? Por que descobrimos tantas coisas que
aconteceram de ruim, que não deviam ter acontecido,
e por que as coisas boas que deviam acontecer nunca
aconteceram?

O artigo 45, da Lei 8.213/91 prevê o acréscimo de 25% na aposentadoria
por invalidez para “o segurado que necessitar da assistência permanente de
outra pessoa”.
O INSS, como sempre acontece, mantinha regra absurda de concessão
do ADICIONAL DE 25% para manutenção de cuidadores de idosos, somente
para os Aposentados por Invalidez.
A atual jurisprudência adotada nos Tribunais Regionais e o Superior
Tribunal de Justiça-STJ, já reconhece o direito do acréscimo de 25% para as
seguintes aposentadorias:

Sem querer levantar quem já está morto, e sem
querer crucificar ninguém, não podemos dar as costas
e fingir que nada aconteceu durante tantos anos
contra uma classe que está muito perto de virar cinzas
em mãos de tanta incompetência.





Assim, qualquer aposentado que estiver acometido de enfermidade
grave que o impossibilite de realizar as suas atividades elementares do cotidiano
– dependente permanente de outra pessoa – necessita ter tratamento igualitário
pela Previdência Social, em relação aos aposentados por invalidez, uma vez
que essa igualdade está prevista na Constituição Federal.

Entramos em 2019, com muitas mudanças em nosso país, e pensávamos que algumas coisas iriam mudar em
relação ao comando de nossas diretrizes. No entanto, nada mudou. Pelo visto, se nossas Associações e Federações não
tomarem iniciativas, para mudar o andamento do que há anos está parado, vamos continuar sendo somente cinzas do
que um dia foi árvore e deu frutos para um país que não reconhece e deixa seus aposentados morrendo, doentes e
marginalizados.

Dito ADICIONAL, incide sobre o valor do benefício e integra a gratificação
natalina.

Tenho, ainda, esperança que alguém irá se levantar a favor de nossa classe, para fazer como a Fênix- aquele pássaro,
da Mitologia Grega, que quando morria entrava em combustão e renascia das cinzas.
Continuo conclamando nossos associados para comparecer às nossas reuniões, sempre nas últimas quartas-feiras
de cada mês, para que possamos ter opiniões diversas sobre esse assunto que é do interesse de toda a nossa classe.

REVISÃO DE BENEFÍCIO COM INCLUSÃO DE

Associado Antônio Carlos Corrêa
NOTA INFORMATIVA: Comunicamos que as reuniões abertas aos associados estão suspensas até dezembro, com base nas
medidas emergenciais devido ao momento de calamidade pública que estamos vivenciando.

ALERTA DE SAÚDE
Não se deve cortar comprimidos revestidos ao meio.
Ao serem partidos ao meio, medicamentos desenvolvidos para liberar a
substância ativa gradualmente no organismo podem perder o efeito ou
fazer com que o corpo absorva uma dose maior que a indicada,
ampliando o risco de casos desintoxicação.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição;
Aposentadoria por Idade;
Aposentadoria Especial.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECONHECIDAS
Imagem: Business vector created by macrovector

ATRAVÉS DE AÇÃO TRABALHISTA

As contribuições previdenciárias recolhidas, face resultado em Ação Trabalhista, pode gerar revisão de benefício, aumentando,
assim, a aposentadoria ou a pensão por morte, se for o caso.
Se um trabalhador obtém êxito em Ação Trabalhista, dependendo da natureza das verbas que ele ganhou – horas extras, desvio
de função, acúmulo de função, equiparação salarial, dentre outras – desde que ocorra a incidência da cota previdenciária com o respectivo
desconto, ditas parcelas poderão ser motivo para a revisão do benefício do segurado.
Apesar disso, poucos trabalhadores têm conhecimento deste fato, ou seja, de que essa contribuição previdenciária, descontada
das verbas trabalhistas que ganhou na Ação Trabalhista, pode ser utilizada para melhorar o valor de sua aposentadoria.
A inclusão dessas contribuições, deveria, em tese, ocorrer de forma automática, assim como a revisão do benefício, vez que a
partir do momento em que houve o recolhimento da contribuição previdenciária sobre as verbas salariais da ação trabalhista, o INSS já
deveria ter isso disponibilizado em seu “sistema”, porém, não é o que ocorre.

Cortar comprimidos ao meio pode trazer sérios riscos à saúde

O segurado, por desconhecimento, erra ao levar apenas cópia da sentença que condenou a empresa ou mesmo só o acordo que
fizeram com o ex-empregador e, nesses casos, o INSS recusa a revisão porque entende que não é obrigado a “acatar” aquele processo
trabalhista.

*FONTE: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/11/cortar-comprimidos-ao-meio-traz-riscos-saude-aponta-estudo.html

Em sendo, assim, necessário se faz a contratação de advogado especialista na Área Previdenciária para não deixar de ver seu
benefício revisado
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Saiba tudo que ela faz por você.

ASAPREV-RJ  

Mudar sim, se for para melhor.
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