
 

 

 

ASPASES 
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA TELEST 

RUA BARÃO DE MONJARDIM, 251 - CENTRO- VITÓRIA- ES- CEP: 29.010-390 – TEL: (27) 3223-1700. 

INFORMATIVO – NOVEMBRO DE 2003 
 

INFORMES JURÍDICOS 
 
INSS - REVISÃO DE APOSENTADORIAS 
 

O aposentado que teve seu benefício previdenciário concedido entre os períodos 
abaixo, tem direito a requerer a correção da sua aposentadoria para receber os 
valores atrasados referentes aos últimos 5 (cinco) anos e, revisar o valor da sua 
renda mensal. 
 
Inicio do beneficio entre -   01/03/1994 a 28/02/1997 (correção de até 39,67%) 
                                            17/06/1977 a 04/10/1988 (correção de até 57,20 %) 
 
 
INSS - REVISÃO DE PENSÕES (Lei nº 9.032 de 9/04/1995) 
 

Para quem teve pensões concedidas até abril de 1995, tem direito a requerer a 
correção, conforme  decisão unânime, da 3ª Sessão do Superior Tribunal de 
Justiça: "o valor da pensão por morte deverá corresponder a 100% da 
aposentadoria do segurado morto, independentemente da época da  concessão do 
benefício a seus dependentes". 
 
Se você se enquadra em algumas das condições acima, compareça ao 
Sinttel / Aspases  até 14/11/2003, com os seguintes documentos: 
 
Carta de Concessão do Inss 
Carteira de Identidade 
CPF 
Comprovante de residência. 
 
Somente no recebimento dos valores é que serão cobrados 10 % de honorários do 
advogado do Sinttel. 
 
 
Obs. Você poderá também solicitar essa revisão gratuitamente no Juizado Especial 
Federal, ou na ABRRA - Associação Brasileira de Revisão de Aposentadoria,   
Tel: 3322-8177, que  cobrará 30 % de honorários advocatícios no recebimento dos 
valores. 



 

 

CONVITE 

 

O SINTTEL e ASPASES convidam para a festa de confraternização 
dos telefônicos, que irão realizar no dia 05 de dezembro, a partir 
das 17 horas, na ACI – Associação Capixaba dos Idosos, na Rua 
Alberto Torres, 574, Ilha de Santa Maria ( próximo a Rede Tribuna). 
   
Venha compartilhar com seus amigos, colegas e ex-colegas de trabalho, 
desse momento festivo, de confraternização e com uma excelente música 
ao vivo, tudo organizado com muito carinho pelo Sinttel e Aspases. 
 
Não perca esta oportunidade para rever os amigos, matar as saudades, 
relembrar os bons momentos, num ambiente de alegria e descontração. 
    
Para colaborar com os nossos comes e bebes, estamos solicitando, para quem 
puder, levar um pratinho de doce ou salgado.  
  
Mas, não se esqueça o mais importante é a sua presença!  
Contamos com a sua participação!  
 
 
 

PENSAMENTO 

 

"O valor das coisas não está no tempo que elas 
  duram, mas na intensidade com que acontecem. 
Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas 

   inexplicáveis e pessoas incomparáveis." 
 

                              Fernando Pessoa 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIE-SE E FORTALEÇA A ENTIDADE QUE DEFENDE SEUS DIREITOS. 
Para maiores esclarecimentos, entre em contato com a Aspases. 
Telefones: 3223-1700 / 3223-4844  –   E-mail: aspases@uol.com.br  

 


