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GRANA NO BOLSO

LUIGIBONGIOVANNI

O holerite dele foi multiplicado
por quatro com a sentença
favorável da Justiça de Minas

A mamãe Rosana está muito feliz e orgulhosa

Luana Vitória é uma princesa

A mamãe Rosana Almeida já tinha a Amanda, de 21 anos, e a Jennifer, de 11. E o papai Ricardo Rodrigues já tinha o
Mateus, de 13 anos. Só
que eles quiseram repetira dosee assimnasceu
a pequena Luana Vitória
Almeidade Moura.
Trata-se do primeiro
fruto dessa união, que já
dura dois anos. O parto
foi no último dia 19, às
16h50, na maternidade
do Hospital São Lucas,
em Santos. Lindae cheia

A
REPRODUÇÃO

Edynéa Guilherme
Ferreira conquistava o
coração de todos com
seujeito doce, bondosoe
paciente. Mãezona não
só dos filhos, mas também dos netos e bisnetos, será para sempre
lembrada pelafamília.
Aos 98 anos, ela faleceu no último dia 13, de
falência múltipla de órgãos. Edynéa era viúva
há 10 anos e a morte de
seu esposo fez com que
ela fosse se desanimandoa cada dia.
Antonio Augusto Ferreira foi o grande amor

ROSANARIFE

de saúde, a caçulinha de
Rosana e Ricardo nasceu esbanjando saúde,
com 3,260 kg de peso e
medindo46 cm.
A alta foi na sexta-feira, quando ela finalmente conheceu o lar da família, no bairro Pae Cará, em Vicente de Carvalho. Lá, além dos pais e
irmãos, Luana tem recebido o carinho especial
da avó Maria de Lourdes
e da prima Pâmela, que
têm feito de tudo pra
agradá-la nessesdias.

Edynéa era
uma mãezona
especial
Ela era muito doce
de sua vida. Com ele, foi
casada por mais de 60
anos. Desse amor, vieram os filhos Maria do
Carmo, Terezinha Lea e
Antonio Carlos (falecido),7 netose 6 bisnetos.
“Ela nunca deu trabalho. Era meiga e especial.Teremos em nossos
corações, para sempre,
uma lembrança muito
doce, que nem ela”, diz a
filhaMariado Carmo.
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APOSENTADO CONSEGUE
TROCA DE BENEFÍCIO
posentado consegue na Justiça a troca de
benefício. Com
a sentença favorável, o holerite dele
aumentou quase quatro
vezes.
O advogado Sérgio Salvador ingressou com a
ação na Justiça Federal de
Minas Gerais e pediu que
fosse concedida tutela antecipada, ou seja, que fossem mudados os valores
da aposentadoria enquantoo processoestá rolando.
Com isso, o segurado,
de 83 anos, já está recebendo a grana. O benefício dele passou de

R$1.050,00paraR$4mil.
“Foi uma troca de aposentadoria por tempo de
contribuição pelo benefício por idade. E, nesse caso, o fator previdenciário
foi favorável”, explica
Salvador.
E o detalhe é que o INSS
não recorreu. O advogado
Cleiton Leal Dias Júnior
estranhou o fat . “Mas ainda é possível que o INSS
ainda se manifeste ao longo doprocesso”.
Apesar disso, a notícia
foi considerada positiva,
porque mostra que os processos voltaram a andar
no Judiciário. “E essas decisões ajudam a reforçar
posicionamentos favoráveis à desaposentadoria”,

Mínimo paulista volta a ter
a terceira faixa de renda
Ogovernador doEstado, Geraldo Alckmin,
restabeleceuontem aterceira faixado saláriomínimopaulista.Agora,além dasfaixas de
R$810,00e R$825,00,São Paulopassa ater a
previsãoderenda de R$835,00.
Anova faixasalarial seráválidapara administradoresagropecuáriose florestais,trabalhadoresde serviçosde higienee saúde,chefes
deserviços de transportesede comunicações,
supervisoresdecomprase de vendas,agentes
técnicosemvendase representantescomerciais,operadores de estaçãode rádioe deestaçãodetelevisão, deequipamentos de
sonorizaçãoe deprojeção cinematográficae
técnicosemeletrônica.
Emuma cerimôniarealizada ontemde manhãnaCapital, GeraldoAlckmin comentoua
novidade.“NinguémnoEstado, nenhumacategoria,podeganhar menos deR$810,00 por
mês.Esseé opisomínimo. Depois, háuma segundafaixa salarial, deR$820,00, que alei
detalhaquaissãoos trabalhadoresque recebem.Eagora teremosade R$835,00. Esse éo
nossopisoestadual”.

Entenda o caso

>>Umsegurado,de83anos,
entroucomaçãonaJustiçapara
pediradesaposentadoria.
>>Noprocesso,oadvogadopediu
atutelaantecipada.Ouseja,para
quefosseconcedidoonovovalor
enquantoaaçãoestárolando.
>>OjuizdeMinasGeraisconcedeu
atutelaeoaposentadoviuseu
holeritesaltardeR$1.050,00
paraR$4mil.OINSSnãorecorreu
dadecisão.
>>Anotíciafoiconsideradapositiva,
porquemostraqueosprocessos

acrescentaSalvador.
E mais. O assunto anda
rendendo tantas reclamações que o advogado SérgioSalvador estálançando
a segunda edição do livro
chamado Desaposentação - Aspectos Teóricos e
Práticos.
INSS
A assessoria do INSS
não soube informar deta-

voltaramacaminharecom
sentençasfavoráveisaossegurados.
>>Muitostribunaishaviam
suspendidooandamentode
processos,aguardandoo
posicionamentofinaldoSupremo
TribunalFederal(STF).
>>E,claro,queaindanãohá
amenorideiadequandooSTF
vairesolveraquestão.
>>Atrocadeaposentadoriavale
quandooseguradocontinua
trabalhandoecontribuindopara
oINSSapósaaposentadoria.

lhesdo caso. Mas informou
que o INSS continua recorrendo de todos os processos de desaposentadoria,
mesmo com as decisões favoráveis do Superior Tribunade Justiça (STJ).
Vale lembrar que quem
decidirá se a desaposentadoriavai valer mesmo será
o Supremo Tribunal Federal(STF),mas ainda não há
datapra isso.

