“Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e

“Pedi, e obtereis; buscai, e achareis; ba-

corajoso! Não se apavore, nem se desa-

tei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que

nime, pois o Senhor, o seu Deus, estará

pede, recebe; e, o que busca encontra; e,

com você por onde você andar.”

ao que bate, se abre.”

(Josué 1:9)
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O MONSTRO DA INFLAÇÃO

O

Brasil tem a terceira maior inflação entre os países
que compõem o G-20 e a quinta maior inflação das
Américas. As projeções indicam que sofreremos ainda
mais com o aumento de preços e a desvalorização do Real
nos próximos meses.
A inflação diminui o poder de compra e corrói o orçamento doméstico, prejudica o crescimento econômico e desestimula investimentos. Afeta, particularmente, as camadas
menos favorecidas da população, que não têm instrumentos
financeiros para defender-se da alta dos preços.
Além da pandemia, que já matou mais de 600 mil pessoas,
e afetou em cheio nossa já frágil economia, falta uma política
efetiva de governo que proteja os mais vulneráveis dos efeitos nefastos da inflação. Nossa atual realidade tem sido implacável
com os mais pobres. O preço estratosférico da carne e do frango 40% mais caro compromete a alimentação para os menos
afortunados.
O impacto desse cenário nefasto para aposentados e pensionistas da Previdência Social é tremendo. Com salários aviltados,
sem perspectiva de um reajuste real, muitos estão tendo que cortar despesas importantes, como seus planos de saúde, e até
mesmo diminuir o número de itens na hora das compras no supermercado.
Nesse momento de comoção, o Governo exime-se de qualquer responsabilidade. Vamos lembrar que para o “centrão” (grupo de parlamentares sem ideologia política definida, que atua visando apenas obter privilégios do poder executivo) não tem
faltado dinheiro e os parlamentares têm recursos para suas emendas.
Nessa altura da vida, em que aposentados e pensionistas necessitam de mais aporte financeiro, em função, principalmente,
do aumento de despesas médicas, os seus proventos estão minguados.
Os mais aquinhoados colocam seus dólares em paraísos fiscais e lucram com a miséria no Brasil.
Para termos uma dimensão do problema, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulgou que em setembro, cerca de
74% das famílias brasileiras estão endividadas. O aumento da inadimplência vem batendo recordes sucessivos.
Em meio a tantos escombros, a sombra da inflação, monstro que acreditávamos tivesse desaparecido do país, voltou com
força. Não se enganem: existem pessoas que lucram muito com essa situação.
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NOTAS E NOTÍCIAS
Concessão de Benefícios

concessão do benefício a pessoas com renda
maior que UM QUARTO do salário mínimo:
a) grau de deficiência;

O INSS vem acarretando aos trabalhadores
e aos segurados da Previdência Social sérios
problemas para a concessão de benefícios.

b) dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária;
c) comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos médicos não ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

São problemas de toda ordem e os mais
constantes são os seguintes:
a) quando do falecimento do trabalhador,
sua esposa não consegue receber, de imediato, a Pensão;

Idoso Esperançoso

R

UI BARBOSA, in Oração aos Moços, assim
se expressou com relação ao nosso efêmero tempo de vida, na Terra:
“A vida não tem mais que duas portas: uma
de entrar, outra de sair. Ninguém, em lhe chegando a vez, conseguirá se furtar à entrada:
ninguém, em lhe cabendo o turno, conseguirá se evadir à saída. E de um ao outro extremo vai o caminho, longo ou curto, ninguém
o sabe, em cujos termos fatais se debate o
homem, pesaroso de que entrasse, receoso
da hora em que saísse, cativo de um e outros
mistérios que lhe confinam a passagem terrestre.”
O evento denominado CRIANÇA ESPERANÇA –
que, em 2021, teve como tema “A EDUCAÇÃO
É A NOSSA ESPERANÇA” – deve ser respeitado, posto que trata de projetos para crianças
e adolescentes.
Contudo é necessário um projeto para os
IDOSOS e os ANCIÃOS, que poderia ser denominado como IDOSO ESPERANÇOSO e cujo
tema poderia ser “A DIGNIDADE É A NOSSA
ESPERANÇA”.

b) se o trabalhador adoece e requer o Auxílio-Doença, não há peritos para avaliar o
seu direito;
c) o INSS, quando concede o benefício
– sempre com grande atraso - somente
paga, a partir da data da concessão, o
que obriga o requerente a postular, administrativa ou judicialmente, os valores efetivamente devidos, desde o requerimento;
d) o trabalhador, mesmo tendo completado o tempo de serviço, não consegue se
aposentar, por não haver funcionários suficientes para análise do seu pedido.

Benefício da Assistência
Social (LOAS)
A Lei nº 14.176, de 2021, define critérios para
a concessão do Benefício de Prestação Continuada, popularmente chamado de LOAS,
iniciais da Lei de Organização da Assistência
Social.
Dito Benefício garante UM SALÁRIO MÍNIMO à
pessoa com deficiência ou ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria
manutenção, nem tê-la provida por sua família.
É requisito obrigatório a inscrição no Cadastro
Único de Programas Sociais do Governo
Federal – Cad. Único – para obter o benefício:
o cadastramento deve ser realizado antes da
apresentação do requerimento à unidade do
INSS para a concessão do benefício.
O texto legal apresenta três critérios para a

Deve ser observado que, para idosos, apenas os dois últimos critérios são aplicáveis e,
ainda, com relação a todos os beneficiários,
que esse Benefício da Assistência Social não
pode ser cumulado com outros benefícios
previdenciários ou qualquer benefício de
prestação continuada.

Atrasados do INSS
São os valores retroativos, acumulados, aos
quais o requerente tinha direito e não foram
pagos espontaneamente pelo INSS ou outro
órgão.
Ditos valores devem ser calculados, considerando a data do requerimento ou do evento que gerou o benefício e a data efetiva da
sua implantação.
IMPORTANTE: O beneficiário deve acionar
o Judiciário, visando a que seu direito seja
reconhecido.
Para tanto, procure a
Assessoria Jurídica da ASAPREV
Av. R i o B r a n c o , 1 5 6 ,
salas 2712 / 2713 e 2714
2262-3476/2240-6613/2533-0675
reginaldomathias@rmathias.adv.br
Reginaldo Mathias
Coordenador da Assessoria Jurídica da ASAPREV-RJ
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Vale a pena associar-se.
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Uma escola de cidadania.

2º Semestre de 2021 ■ Boletim ASAPREV - RJ

Página 7

PROVA DE VIDA DO
INSS SERÁ
OBRIGATÓRIA NO MÊS
DE ANIVERSÁRIO

Imagem: People vector created by pch.vector - Freepik.com

Imagem: People vector created by felicities - Freepik.com

A

prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está suspensa até o mês de dezembro,
assim, o Instituto definiu o novo calendário para 2022, que passará agora a ser no mês de aniversário do
segurado.

Vale lembrar que mesmo com o exame suspenso, o segurado que comparecer na agência bancária em que
recebe o benefício pode realizar a atualização cadastral.

Mesmo com a definição da nova ordem de exigência da prova
de vida, que será obrigatória no mês de aniversário do segurado
o INSS também divulgou um novo calendário com vencimentos da
prova de vida a partir de janeiro de 2022 para os segurados que
estão há mais tempo sem realizar o exame.
Assim, todos os segurados que deixaram de realizar a prova de
vida desde novembro do ano passado até dezembro de 2021, estarão obrigados a realizar o exame no início de 2022, na agência
bancária onde é recebido o benefício, ou através de biometria facial, ou digital.
Imagem: Banner vector created by makyzz - Freepik.com
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O começo da sua vida de aposentado

NOVEMBRO
AZUL

É

importante destacar que o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum
entre os brasileiros. De acordo com dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, a estimativa para 2018 é que 68 mil novos casos da doença sejam diagnosticados, atingindo principalmente homens com mais de 50 anos de idade.
Para ficar fora desta triste estatística, é fundamental que os homens adotem
alguns cuidados com sua saúde.
Confira 5 dicas importantes trazidas a você pela equipe da Bra Lingerie:

1 - Vida ativa - Ter uma vida saudável é algo que está diretamente condicionado
a ter uma vida ativa. Isso significa praticar exercícios físicos regularmente. A indicação dos profissionais de saúde é praticar, pelo menos, 30 minutos de atividades
físicas por dia, pode ser uma caminhada, uma corrida, musculação ou exercícios aeróbicos em
geral.
2 - Alimentação - Uma alimentação saudável é a chave para a longevidade e para a
prevenção de doenças. Inclua em sua dieta alimentos frescos, frutas, cereais integrais,
legumes, grãos em geral e muita água. Evite alimentos industrializados e fast food.
3 - Check-up de saúde - A partir dos 40 anos de idade, é imprescindível que todos os
homens façam check-ups com o médico urologista. Os exames de rotina são a melhor
forma de prevenir doenças ou diagnosticá-las precocemente.
4 - Consciência - É preciso mudar a postura em relação à saúde. Muitos homens são
resistentes à realização de exames de rotina e acabam negligenciando sua própria saúde. Formar uma consciência sobre a importância da prevenção é o melhor caminho para
viver mais.
5 - Controle do peso corporal - Evitar o sobrepeso e a obesidade são formas de
prevenir diversas doenças, inclusive o câncer. É fundamental manter um peso saudável.
Imagem: Medical photo created by benzoix - Freepik.com
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COMUNICADOS IMPORTANTES
A partir de 03 de janeiro de 2022, o expediente na ASAPREV volta ao normal, ou seja, de segunda a sexta de 09:00
às 17:00h.

O banco de remédios será mantido o horário de funcionamento de 10:00 às 12:30h e de 14:00 às 16:00
horas.
Imagem: Design vector created by photoroyalty - Freepik.com
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As reuniões com os associados e interessados em conhecer
a associação também voltam ao normal, ou seja, toda última
quarta-feira do mês, no horário de 14:00 às 16:30 horas e,
sempre que possível, teremos um palestrante. E para finalizar, mantendo nossa tradição, o coquetel de encerramento
da reunião.

RECESSO

O atendimento aos associados irá até o
dia 23 de dezembro de 2021, quando terá
início o recesso de final de ano.
Imagem: Woman vector created by freepik - Freepik.com
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A melhor forma de divulgação da associação é aquela feita
pelo próprio associado. Assim, divulguem nosso site: ASAPREV-RJ.ORG.BR
Nosso canal YOUTUBE e do INSTAGRAM, essa ajuda é fundamental para que possamos captar novos associados e
manter a entidade viva por mais 36 anos.

As mensalidades, renovação de carteirinha, convênios, UTIVIDA e todos os demais serviços fornecidos aos associados
sofrerão reajuste a partir de 01.01.2022, entretanto, os associados que anteciparem pagamento de mensalidades relativa a 2022, até o dia 23.12.2021, poderão fazê-lo com o valor
sem o respectivo reajuste.

Imagem: Social media vector created by stories - Freepik.com

Imagem: Money vector created by rawpixel.com - Freepik.com

04. LUTAS DA ASAPREV-RJ EM PROL
DA SOCIEDADE
Olá, associados e amigos! Saiu mais um conteúdo novo no nosso
canal do YouTube e do Instagram. Confira nossas redes sociais.
instagram.com/asaprevrj
youtube.com/channel/UCEIhcpi9m_be89ry37CWJsA

02. VOCÊ PODE TER DIREITO A
CORREÇÃO DO SEU FGTS
Olá, associados e amigos! Saiu mais um conteúdo novo no nosso
canal do YouTube e do Instagram. Confira nossas redes sociais.
instagram.com/asaprevrj
youtube.com/channel/UCEIhcpi9m_be89ry37CWJsA

“ Q U E O C R I A D O R N O S A J U D E A V E N C E R A S B ATA L H A S .”
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Saiba tudo que ela faz por você.

O EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO E AS
FREQUENTES

FRAUDES

Imagem: Hand photo created by jcomp - Freepik.com

O Empréstimo Consignado é, sem dúvida, um procedimento que garante acesso a crédito, com juros mais baixos, aos aposentados e às pensionistas.

cria no benefício um “desconto” com a sigla RMC (Reserva
de Margem para Cartão de Crédito Consignado).

Contudo, terceiros ou mesmo alguns funcionários bancários, acarretam procedimentos fraudulentos, posto que,
rotineiramente, assediam os aposentados ou as pensionistas com ligações insistentes, ou a contratação ilícita de empréstimos não solicitados, por meio de cartões de crédito
igualmente abusivos.

5. Em decorrência, denuncie qualquer fraude ao seu
órgão pagador e procure a Assessoria Jurídica da ASAPREV, que está disponível para atendê-lo.

4. A pandemia do COVID-19 fez com que aumentassem as práticas fraudulentas da consignação indevida.

É indispensável que o aposentado ou a pensionista esteja
A Assessoria Jurídica da ASAPREV é, constantemente, atento à sua conta, não gastando dinheiro nela depositado.
acionada para que sejam resolvidos inúmeros casos de
Para tanto, cultive o hábito de analisar seus extratos e, em
empréstimos consignados indevidos.
caso de dúvida, contate a Ouvidoria do INSS ou ligue para
Exemplos rotineiros do que vem ocorrendo, podem ser o telefone 135.
resumidos, nos seguintes termos:
Mais, ainda: formalize uma reclamação, junto ao seu Ban1. O Banco deposita o valor na conta do aposentado co e faça um Boletim de Ocorrência, na Delegacia, on-line.

Se for o caso, faça também uma reclamação no Banco
ou pensionista, sem que ele tenha requerido o consignado. Quando observa o crédito, a maior parte não procura Central, pelo telefone 145, ou pelo site para dar publicidasaber a que se refere o depósito e acaba usando dito va- de ao ato.
lor. Logo os descontos nos seus vencimentos aparecem...
Em síntese, esteja sempre atento para que não seja preju2. O aposentado ou a pensionista devolvem o valor dicado pela inação do INSS ou pela inadvertência dos bancreditado ao banco, mas este continua a descontar o em- cos, quanto aos atos dos seus funcionários.
préstimo consignado como se não tivesse havido a devolução.
Reginaldo Mathias
3. O aposentado ou a pensionista fazem, realmente, o
Coordenador da Assessoria Jurídica da ASAPREV-RJ
empréstimo consignado, porém a instituição bancária inclui no contrato, de forma fraudulenta, a contratação de
Cartão de Crédito. Dito cartão, mesmo não sendo usado,
ASAPREV-RJ
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Mudar sim, se for para melhor.
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Somos nós. Nossa força. Nossa voz.

