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Ano 2 - nº 23 - 28/01/2020

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS
Autorizada a revisão de benefícios concedidos após novembro/1999

 
 
 

O STJ - Supremo Tribunal de Justiça aprovou, no final de 2019, a REVISÃO DA VIDA
TODA ou REVISÃO DA VIDA INTEIRA. Trata-se da revisão de valores dos benefícios
previdenciários (aposentadorias, pensões e auxílios) concedidos pelo INSS após
novembro de 1999.
 
Esses beneficiários poderão solicitar que o INSS refaça os cálculos dos valores
concedidos, incluindo todas as contribuições recolhidas antes de julho/1994.
 

MAS ATENÇÃO: Só tem direito as pessoas que recebem benefícios há
menos de 10 anos

 

VENHA ENTENDER A REVISÃO ANTES DE SOLICITAR
 
Nem todos os beneficiários têm direito à revisão e, para alguns, ela pode não ser
interessante, correndo o risco de o valor ser diminuído. Portanto, é preciso atenção
antes de solicitar. Para orientar seus associados, a AAPS realizará três palestras:

http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/208/clicks/[id]/277
http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/208/clicks/[id]/285
http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/208/clicks/[id]/285


            Dias 4 e 11 de fevereiro, das 10h às 12h, na sede de São Paulo
               Dia 7 de fevereiro, das10h às 12h, na subsede em Santos
 

É preciso agendar presença para o evento
 

Em São Paulo, pelo e-mail  aapsabesp@uol.com.br ou pelo telefone (11) 3372-1000
Na Baixada Santista, pelo e-mail baixadasantista@aaps.com.br ou pelo telefone (13)
3288-1162.
 
Acesse o site da AAPS e conheça mais detalhes www.aaps.com.br
 

 

Prorrogada a data para pagamento dos
Planos de Saúde Digna Sabesp

 
A data limite para pagamento dos boletos dos planos de saúde Digna Sabesp foi
prorrogada até o dia 7 de fevereiro próximo. A decisão foi anunciada pela Funcesp em
função das dificuldades operacionais de encaminhamento aos correios dos boletos dos
planos para aposentados, ex-empregados, pensionistas e agregados. Não haverá
cobrança de encargos adicionais.

Leia mais
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Não perca esta programação

Festa dos Aposentados 2020  

A programação promete animação e
muitas surpresas!  Show com Banda
Imagem e Escola de Samba Unidos de Vila
Maria. Você não pode perder!
 
O evento encerra as comemorações de 30
anos da AAPS.
 

Será dia 1º de fevereiro, das 12h às 18 hs, no Espaço Hakka (Rua São Joaquim 460,
bairro da Liberdade -  São Paulo).   

Leia mais

 

Viagem à Aparecida do Norte  

Dia 19/02/2020. O ônibus sairá de Santos
às 6h (Av. Francisco Glicério em frente à
estação do VLT). Em São Paulo, a saída
será às 7h na sede da AAPS.  
 
Os interessados podem ligar para fazer
suas inscrições na AAPS em São Paulo ou
na subsede em Santos.  

Leia mais

 

Para garantir o recebimento de nossos e-mails, adicione o e-mail faleconosco@aaps.com.br ao seu catálogo de
endereços. Respeitamos sua privacidade, caso não queira mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  
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