“A cada amanhecer renova-se a esperança de dias melhores. Com a luz de
um novo dia ressurgem novos sonhos
trazendo novos sorrisos. Basta acreditar, a felicidade chegará!”

“O segredo da saúde mental e corporal
está em não se lamentar pelo passado,
não se preocupar com o futuro, nem se
adiantar aos problemas, mas viver sábia
e seriamente o presente.”

(Buda)

BOLETIM ASAPREV - RJ
A

EDITORIAL

(Prof Lourdes Duarte)

■

1º SEMESTRE DE 2021

Tel 21 25443396

ANO XXXII

Nº180

A LUZ NO FIM DO TÚNEL

Chegou ao Brasil a tão esperada vacina contra a Covid 19
Bastou o governador de São Paulo assumir o protagonismo da situação, transmitindo para todo o país
a enfermeira Mônica (primeira pessoa a ser vacinada no Brasil) recebendo a CoronaVac, para o governo
federal acionar os órgãos pertinentes para importar da China e da Índia os insumos necessários para a
produção do bem mais valioso para a humanidade nos dias atuais.
Estes insumos nada mais são do que o princípio ativo da vacina, o “ingrediente” mais importante, que
induz resposta imune ao vírus que há um ano mudou drasticamente nossas vidas.
O Instituto Butantã e a Fundação Oswaldo Cruz, instituições respeitadas no exterior, aguardam a entrega
dos insumos para a produção da vacina em larga escala no Brasil.
Infelizmente, o isolamento político aliado à alta demanda internacional pelos insumos da vacina, têm
ocasionado atraso na entrega do produto ao Brasil.
Em face do altíssimo e crescente número de óbitos no Brasil, a vacinação em massa é uma questão ur-

gente.
Até mesmo para aqueles que, desde o início, colocaram a economia acima da vida, sem a imunização coletiva não será possível colocar a economia nos
trilhos novamente.
Se alcançamos longevidade e maior qualidade de vida foi graças aos grandes avanços da ciência no último século.
Entre eles, às vacinas que hoje combatem doenças que outrora ceifavam vidas.
Precisamos nos imunizar para resguardar a nossa vida e a vida de todas as pessoas que circulam em nossa sociedade.
Vivemos uma época em que as notícias chegam até nós com uma velocidade impressionante, o que é maravilhoso.
Mas como quase tudo tem dois lados, o problema é que hoje o fenômeno das notícias falsas, as famosas fake news, também chegam até nós de forma
muito rápida, propagadas através de redes sociais e de aplicativos de mensagens, onde há milhares de compartilhamentos em poucos minutos.
Esse é um fenômeno mundial e no Brasil não tem sido diferente.
Temos visto as mídias sociais sendo utilizadas para disseminar o medo e a desconfiança em relação à vacina.
São as mesmas pessoas que boicotam o isolamento social, o uso de máscara e que incentivam a população a tomar medicação sem qualquer eficácia,
confundindo-a.
Embora ainda não haja doses suficientes para imunizar toda a população, demos o primeiro passo.
Não devemos temer a vacina.
Ela representa a vitória da ciência e em tempo recorde.
A vacinação dos grupos prioritários (profissionais de saúde, idosos, indígenas, quilombolas) finalmente iniciou em todo o Brasil a despeito do atraso.
Vamos ouvir a voz da Ciência que está salvando vidas !!!
Fátima Malheiro

Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do que determina o Estatuto da ASAPREV-RJ, capítulo V, Art. 15 e 17, convocamos todos os associados em pleno gozo
de seus direitos sociais para a A.G.O. que se realizará no dia 31 de março de 2021, com início previsto para às 13:30 horas em primeira chamada e às 14:00 horas em segunda e última convocação, em nosso auditório, localizado na Av. Rio Branco nº 156, grupo
2021/2024, Edifício Avenida Central, para deliberar com qualquer quórum sobre a seguinte Ordem do Dia:

a)

b)
c)

Discutir e aprovar a gestão financeira dos exercícios de 2019/2020;
Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal;
Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2021

Ronaldo Menezes
Presidente

Teresa de Jesus Moraes Barroso
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ASAPREVDir.- Financeira
RJ
Vice Presidente
e Administrativa

ATENÇÃO: CUIDADO COM A PROPAGANDA
ENGANOSA
Frequentemente, são anunciadas soluções para
quem jamais contribuiu para o INSS, afirmando-se
que, mesmo assim, quem tem mais de 65 anos,
tem direito a UM SALÁRIO MÍNIMO.
TRATA-SE DE PROPAGANDA ENGANOSA, PORQUE NÃO HÁ QUALQUER POSSIBILIDADE DE SE
OBTER O BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA JUNTO
AO INSS, SEM AS CONTRIBUIÇÕES NECESSÁRIAS.
Na verdade, a única solução para quem nunca contribuiu é o BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
também conhecido como LOAS, e que é derivado
da Lei de Organização da Assistência Social (LOAS)
Esse benefício não é oriundo do INSS e, sim, da
UNIÃO, que usa o INSS como órgão pagador, tão
somente.
Imagem: Macrovector - Freepik.com
E para a concessão desse benefício há inúmeras
exigências, quanto à renda pessoal e a da família, sempre fiscalizadas pela Administração Pública.
CUIDADO! NÃO SE DEIXEM ENGANAR POR PESSOAS INESCRUPULOSAS...

AGÊNCIAS DO INSS
Passados que são cerca de quatro meses, desde a
abertura parcial, as Agências da Previdência Social
permanecem, em número de quase um terço, sem
funcionar.
Com argumentos esdrúxulos, como a necessidade
de “adequação”, face à pandemia da COVID-19, ou

BENEFÍCIOS:
AS DIFICULDADES NAS
CONCESSÕES
O Conselho Nacional de Justiça anunciou que 11%
dos benefícios concedidos pelo INSS decorrem de
decisões judiciais.
É prova inconteste de que o INSS tem prazer em
negar direitos aos seus próprios segurados....

a necessidade de agendamento prévio, por meio
de aplicativo “Meu INSS” ou pela central telefônica
135, as Agencias evitam o agendamento presencial, causando sérios transtornos aos segurados.
Assim, o auxílio-doença, o salário maternidade,
a aposentadoria por idade, por invalidez ou por
tempo de serviço, as pensões, enfim, todos os benefícios a que têm direito os segurados da Previdência Social são postergados, mantendo-os por
meses e meses, sem qualquer recurso para a sua
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ABUSO!

sobrevivência.
Os segurados da Previdência Social se tornaram
reféns da entidade – para a qual contribuem com-

O INSS está “ameaçando” pagar o “13º salário” - na
verdade, a gratificação natalina – em parcelas, a
começar no mês de fevereiro próximo.
Alertado para o fato de que muitos segurados, durante o ano, poderiam falecer, um desses burocratas de plantão resumiu a sua opinião com um deboche: “cobraremos dos herdeiros ou familiares”.
Que tentem, posto que, certamente, nada conseguirão, nesse caso, eis que se trata, de teratológica
pretensão.

pulsoriamente – o que é mais uma das muitas mazelas da Administração Pública.

Reginaldo Mathias
Coordenador da Assessoria Jurídica da ASAPREV-RJ
Imagem: Wirestock - Freepik.com
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Vale a pena associar-se.
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Uma escola de cidadania.
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AVISOS/ALERTAS/COMUNICADOS/SOLICITAÇÕES E OUTROS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 31/03/2021:
A Diretoria alerta que teremos que adotar todas as medidas de segurança decorrente da pandemia, assim, será obrigatório
o uso de máscara e o distanciamento necessário, mesmo para os que já estiverem vacinados.
Alertamos também para o fato de que em função da capacidade do auditório, não poderemos acolher a entrada de acompanhantes ou visitantes neste dia.
Além disto, caso ocorra a presença de um grande número de associados para participar da assembleia, teremos que SORTEAR, dentro da disponibilidade do auditório, quem efetivamente irá participar.
Informamos de ante mão que a eleição da nova diretoria deverá ocorrer por aclamação, tendo em vista ser chapa única.
Esclarecemos que a assembleia deverá ser rápida, não havendo espaço para assuntos jurídicos nem políticos.
No que tange ao Balanço da Associação ele estará a disposição dos associados que queiram fazer qualquer verificação uma
semana antes da Assembleia na Tesouraria.
A diretoria agradece antecipadamente a compreensão e colaboração dos associados em função dos momentos difíceis que
enfrentamos em decorrência da pandemia, vencemos até aqui e venceremos essa praga (Covid19) até o fim.
MENSALIDADES E OUTRAS COBRANÇAS:
Tendo em vista a situação decorrente da pandemia, a diretoria da Asaprev optou por NÃO atualizar as mensalidades nem
quaisquer outras taxas cobradas aos participantes, tais como: renovação de carteirinhas de convênios, taxas de adesão dos
convênios e outras.
A única exceção será o convênio com a UTI Vida, cujo valor deverá sofrer reajuste em março ou abril de 2021.
Outro fato importante que preocupa a Diretoria é a deficiência do Correio, atualmente, na entrega dos boletos nas residências dos associados, temos tido muita reclamação a esse respeito.
Assim, caso o associado não receba o boleto, solicitamos a gentileza que entrem em contato com a Tesouraria através dos
tels. 2544-3396, 2524-0407 ou 98521-0568 (Whatsapp).
A Associação está funcionando todas as terças e quintas, no horário de 09:00 às 17:00, para que seja orientado a efetuar o
pagamento do boleto através de depósito bancário ou mesmo em caso presencial, solicitamos que o associado tenha sempre
em mãos sua carteirinha ou o último boleto pago.

SOLICITAÇÃO:
A Diretoria solicita que visitem o site da Associação, que o indiquem para os amigos
e familiares, pois, precisamos melhorar o desempenho do nosso site perante o Google, lá vocês encontrarão informações diversas e uma linha direta com o presidente
através de E-mail.
E bom lembrar que os melhores divulgadores da associação são seus próprios associados.
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O começo da sua vida de aposentado

Devido ao momento da saúde pública que está afetando todo o mundo – em especial o nosso país - a diretoria
da ASAPREV-RJ considerou prudente atualizar o nosso
horário de atendimento. A Associação está funcionando
somente às terças-feiras e quintas-feiras, das 09:00 às
17:00.

Solicitamos que mantenham o contato conosco via
ligação, whatsapp ou que acompanhem as atualizações
de horários em nosso site.
Contamos com a compreensão de todos.

ATENDIMENTO
Imagem: Freepik.com
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PRISÃO PERPÉTUA JÁ!!
É vero que o art. XLVII, da Constituição Federal, assevera, em seu caput e
sua alínea b, que “... não haverá pena...” “de caráter perpétuo...”

constitui em procedimento que não deve ser punido, a não ser com a segregação do seu autor.

Contudo, é, desde logo, possível a análise da expressão “caráter perpétuo”, A letargia que se observa no esgar do criminoso e nos atos posteriores ao
visando a que se estabeleça a variação da natureza da perpetuidade, assim ato, o olhar fixo e desfocado, a inação e o abandono, certamente compõem
quadro dantesco que, por todos os motivos, não pode ser reprisado.
explicitada nesse dispositivo constitucional.
Frise-se, por oportuno, que o dispositivo em questão não está inserto no
conceito de cláusulas pétreas, como sejam aquelas que não podem ser derrogadas, senão em decorrência de estritas e estreitas condições, preconizadas na própria Carta Constitucional.

A sociedade não pode acolher, no seu seio, monstrengos, indivíduos desse
jaez, nem deve ficar adstrita ao comando de legislação tão inadequada e
extravagante quanto a que está afeita às punições dos atos criminosos.

O assassino da Juíza é símbolo do que vem ocorrendo, já que a vítima é
Dessarte, deve ser constringida aos seus exatos limites a alegativa de que uma mulher, o ato é eivado de fúria e se deu na presença de 3 menores, de
a prisão perpétua é intangível, cabendo aos legisladores a análise do dis- 7 e 9 anos, filhas do criminoso e da vítima.
positivo constitucional, à luz do que a dinâmica legiferante acolhe, ante a Indispensável é que o Congresso apresente Projeto de Emenda Constitucional, com o fito de eliminar a exceção preconizada na alínea b, do art.
necessidade de adequação aos novos tempos.
XLVII, da Carta Magna.
Nesse passo, devem ser mencionados, como argumentos à permissão da
prisão perpétua – e, consequentemente, à nulificação da alínea b, do art. Não se há de confundir a pena de morte – que não permite a correção de
XLVII, da Lei Maior – de um lado, a falibilidade da pena de morte e a im- erro, após o cumprimento da apelação – com a de prisão perpétua, que
possibilidade de reparação do dano, após o seu cumprimento, e, de outro, pode ser corrigida, a qualquer tempo, desde que se confirme o equivoco
a necessidade de manter-se à distância certos integrantes da sociedade, que autoral ou o julgamento errôneo.
nela não podem conviver.

Sistema penitenciário, com regimes aberto e semiaberto, livramento condiComo retrato fiel da urgência dessa pena, que mantém o autor do ato per- cional, visita periódica ao lar e quejandos são descabidos, nos casos em que
petuamente aprisionado, pode ser usado o bárbaro ato criminoso, em que é necessária a segregação eterna.
um celerado – ou, quiçá, estúpido, ou talvez mera besta humana – usou do Por quê? Para que? Não há qualquer hipótese de se transformar essas besseu melhor preparo físico e, armado com um facão, deferiu 16 estocadas na tas-feras em cidadãos respeitáveis, capazes de analisar seus atos e os dos deesposa, frente às filhas de 7 e 9 anos de idade.
mais integrantes da sociedade, com o mínimo de bom senso e de equilíbrio,
Não se há de alegar que dita esposa era uma Juíza de Direito, posto que o que se espera sejam os atributos dos humanos.
ato, imposto a qualquer pessoa – mulher, ou não, magistrada, ou não – se PRISÃO PERPÉTUA, JÁ!
Reginaldo Mathias
Coordenador da Assessoria Jurídica da ASAPREV-RJ
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Saiba tudo que ela faz por você.

AUMENTO DOS APOSENTADOS 2021
Reajuste do salário mínimo – 5,26%
Salário Mínimo: R$1.100,00
Reajuste para quem recebe acima do mínimo - 5,45%
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Mudar sim, se for para melhor.
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Somos nós. Nossa força. Nossa voz.

