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Administração

Assembleia aprova
atualização do texto do Estatuto
No último dia 22 de setembro a Associação dos Aposentados da

VASP realizou Assembleia Geral Extraordinária, para análise e
aprovação de alterações em seu Estatuto Social.
O objetivo da Diretoria da AAPV foi
atualizar o texto do Estatuto, uma vez
que a versão até então em vigor datava de
2009 e tinha questões defasadas, tanto
em relação ao Código Civil quanto
às características que a Associação foi
adquirindo ao longo do tempo...
A Assembleia foi presidida pelo vicepresidente da Associação, Carlos Senra,
que preparou uma exposição oral, explicando ponto a ponto os
tópicos em que se estava propondo alteração e justificando as
causas da proposta.

Mas também houve proposta de mudança levando em
consideração a necessidade de enxugamento da estrutura da
AAPV, que, ano a ano, vê o número de associados diminuir.
Dessa forma, houve a sugestão de redução do número de
diretores e de membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.
Ao final de toda a exposição, foi feita a votação e a atualização
do texto do Estatuto Social da AAPV foi aprovada por
unanimidade entre os presentes.
Se você tiver interesse em conhecer detalhadamente o novo
texto do Estatuto, pode passar na sede da Associação e pegar
uma cópia impressa, ou, mais facilmente, pode acessar o
novo site da AAPV, no endereço www.aapv.info, que lá
logo na primeira página já tem um link para o Estatuto
atualizado.

Na maior parte dos casos,
as alterações se deram por
questão de nomenclatura,
atualização do texto para dar
conta também do público
feminino (o Estatuto anterior
falava apenas no masculino,
sendo que temos muitas
associadas...), bem como
para se adequar às mudanças
determinadas no Código Civil.
JANEIRO 2020
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Fala, Presidente

Um dos assuntos que mais ocupou espaço na im-

prensa nas últimas semanas envolveu o nome da empresa de saúde Prevent Senior, por conta dos desdobramentos de vários depoimentos, dados à CPI da
Covid, de diretores da empresa, médicos que trabalharam lá e até de um paciente que teve coronavírus. É desnecessário dizer que esse é um assunto que interessa e afeta diretamente
nossa comunidade, uma vez que, por opção ou necessidade, em
virtude dos preços dos outros convênios, muitos de nossos associados acabaram migrando para a Prevent Senior. Não vou aqui
falar bem ou mal da empresa... muitos associados me dizem que
estão satisfeitíssimos com o convênio, mas isso fica para avaliação
de cada um. O que me chama a atenção é que, a partir das denúncias surgidas na CPI começou a se formar um verdadeiro cerco
contra a Prevent Senior, com várias ações na justiça, outras CPIs
sendo formadas para investigar a empresa tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal de São Paulo, investigação
sobre a documentação e condição de funcionamento de todos os
prédios da empresa, isso só nas primeiras semanas de repercussão.
Aí, logicamente, quem tem o convênio da Prevent acaba ficando
apreensivo e preocupado... O que será que vai acontecer com a
empresa? Será que isso vai afetar o atendimento, que, pelo menos
pelo que me contam é muito bom? E é aí que quero fazer um
comentário que acho necessário: assistindo e lendo tudo que tem

sido divulgado, não consegui achar sequer uma linha, uma observação sobre por que a Prevent existe? Será que ninguém parou
pra pensar que a empresa surgiu pra atender um perfil de público
– pessoas idosas – que é claramente rejeitado pelos demais planos
de saúde, ou porque impedem mesmo o acesso ou porque colocam preços proibitivos para os idosos. E alguém que está fazendo
toda essa balburdia contra a Prevent Senior está preocupado com
o que pode vir a acontecer com os idosos que têm convênio com
a empresa, caso ela, por exemplo, tenha dificuldades em manter
os atendimentos ou feche as portas??? Veja, isso é só um exemplo.
Acho que a empresa vai passar por essa sem dificuldades, mas o
ponto fundamental é que quem está atacando não se preocupa
com o público que é atendido... Ou seja, não se preocupa conosco!
O assunto “atendimento médico para pessoas idosas” deveria ser
tratado com uma importância muito maior do que é hoje, mas
ninguém está nem aí... outro dia vi um dos senadores da CPI,
durante uma sessão, perguntando para o diretor da ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar), se haveria algum impedimento
para que os associados da Prevent pudessem migrar para outros
planos. O diretor respondeu que não... Mas é claro que há! Há o
impedimento financeiro! O preço cobrado pelas outras empresas
na maioria dos casos supera até a aposentadoria ou pensão... como
fazer? Olha, vou dizer, não é fácil ser idoso no Brasil, viu...
Comte. Pericles

Anote o novo endereço do site da AAPV!
Tendo em vista a excelente repercussão da iniciativa da Associação de colocar no ar um
novo site, para facilitar o contato com os(as) associados(as),
e também levando em consideração as ponderações feitas por
vários associados, reclamando
do endereço do site, que era
extenso e difícil de memorizar,
a Diretoria adotou medidas
para facilitar ainda mais esse
acesso.
Dessa forma, a partir de agora, o(a) associado(a) tem um
endereço muito mais fácil para
chegar ao site da Associação.
Anote aí:

www.aapv.info
Esse endereço traz o nome da
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Associação (aapv), mais o ponto, mais o termo info (abreviatura de informação).
Assim, fica bem mais fácil de
lembrar! Portanto, tanto pelo
computador quanto pelo celular, acesse o novo site da Associação! E não basta apenas
acessar! O ideal é que você entre lá e faça comentários, apresente sugestões de coisas que
possam entrar no site, mande
fotos para inserirmos na Galeria do site, e nos mande todas
as perguntas ou dúvidas que
você tiver!
O objetivo é que o site, aos
poucos, se transforme no principal canal de comunicação
da Associação com seus(suas)
associados(as).

Confraternizações de Natal
estão canceladas!
Depois de muita reflexão e debates entre os diretores,
a Associação definiu pelo cancelamento, pelo segundo
ano seguido, das tradicionais confraternizações de
Natal, que normalmente são realizadas em São Paulo
e no Rio de Janeiro.
Segundo a Diretora Social, Diva Lemos, a decisão foi
muito difícil, uma vez que as confraternizações são
dos principais eventos realizados pela AAPV e têm um
importante objetivo de promover o congraçamento e
a reunião de seus(suas) associados(as).
Mas, prevaleceu a avaliação de que, por um lado, ainda
é cedo para se promover aglomeração de centenas
de pessoas, na grande proporção que normalmente
acontece nas festas de final de ano da Associação,
inclusive com a presença de convidados e parentes de
associados(as). E por outro lado, também se levou em
consideração que a situação financeira da Associação
foi bastante afetada por todo esse período de pandemia
e que esse volume de gastos que envolve a realização
das confraternizações (em que a Associação arca com
praticamente todo o custo dos eventos para centenas
de pessoas), poderia dificultar ainda mais se chegar a
um equilíbrio econômico nessa fase.
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Atenção para as regras de recadastramento
e prova de vida na pandemia
Como a comunidade da AAPV é toda formada por aposentados(as)
e pensionistas, anualmente temos que nos preocupar em realizar as
ações exigidas pelos governos federal e estadual para garantir que
os proventos continuem sendo pagos certinho.
Então, pra começar, é preciso diferenciar os dois tipos de
aposentados(as) e pensionistas que temos na Associação:
Aposentados(as) e pensionistas que recebem somente aposentadoria
e pensão do INSS (Governo Federal);
Aposentados(as) e pensionistas que recebem, além do valor do
INSS, mais a COMPLEMENTAÇÃO de aposentadoria ou
pensão paga pelo Governo do Estado.
Para os(as) que estão incluídos(as) no primeiro caso, todos os anos
é necessário realizada a chamada PROVA DE VIDA, ou seja,
o(a) aposentado(a) ou pensionista precisa provar para o INSS que
ainda está vivo(a).
Isso é feito presencialmente, na agência bancária em que o(a)
aposentado(a) ou pensionista recebe mensalmente do INSS.
O Congresso Nacional definiu que a prova de vida do INSS deve
ficar suspensa até o final deste ano de 2021. Portanto, ninguém é
obrigado a ir agora fazer a prova de vida deste ano.
Mas, vale aqui uma dica: se você tiver a possibilidade de ir até o
banco em que recebe a aposentadoria ou pensão, vale a pena fazer a
prova de vida agora, porque você ficará livre dessa responsabilidade
até setembro do ano que vem... Se não fizer neste ano, terá que

fazer assim que o governo determinar e o número de pessoas nessa
situação deve ser bem grande, o que, certamente, gerará filas e filas
nas agências bancárias.
Agora, se você, além da aposentadoria ou pensão recebida do INSS
tem ainda mensalmente a COMPLEMENTAÇÃO paga pelo
Governo do Estado, então você deve anualmente, além de fazer a
prova de vida, realizar também o RECADASTRAMENTO.
O recadastramento tem um processo bem diferente da prova de
vida. Ele deve ser feito todos os anos no mês do aniversário do(a)
aposentado(a) ou pensionista que recebe a complementação.
Ele deve ser feito por meio do preenchimento de um formulário
próprio, que é enviado para a Secretaria da Fazenda. Esse formulário
é enviado para a residência do(a) aposentado(a) e pensionista, ou
pode ser acessado pelo site da Secretaria da Fazenda. Se você tiver
dificuldade para conseguir o formulário, basta procurar a AAPV
que você terá toda a ajuda necessária.
No caso do recadastramento, o Governo do Estado de São Paulo
também definiu pela suspensão da obrigatoriedade de realização
durante esse período de pandemia, mas, ao contrário do INSS, não
houve definição de prazo de quando ele voltará a ser obrigatório.
Ou seja, pode ser só no ano que vem, mas também pode voltar a
ser obrigatório no próximo mês.
Nesse caso, vale a pena ficar atento(a) às notícias que são divulgadas
sobre o assunto e, em caso de dúvida, dê uma ligada para a
Associação, que os funcionários poderão te auxiliar.

Complementados estão há 3 anos sem reajuste...
Estamos chegando ao final do ano e esse período é muito esperado pelos(as) complementados(as), uma vez que a data-base
das categorias de aeronautas e aeroviários
vence no mês de dezembro.
Teoricamente, é nesse mês que deveria
ser definido o reajuste anual nos salários
dos profissionais que atuam nessas áreas
e, consequentemente, esse reajuste seria
repassado aos aposentados(as) e pensionistas
complementados.
O problema é que nos últimos três anos simplesmente não
houve reajuste nenhum... Primeiro foi usado o argumento de

que o setor aeroviário vinha sofrendo dificuldades financeiras
e depois foi usada a desculpa da pandemia...
A questão vai ganhando contornos
desesperadores, porque neste ano de 2021 a
inflação voltou a assombrar os brasileiros. Em
boa parte dos índices de medição, a inflação já
atinge a casa dos 10%...
Vamos ficar atentos para acompanhar as
negociações dos profissionais da ativa com as
empresas aéreas, na esperança de que, neste
ano, seja definido um reajuste que minimamente reponha as
perdas ocorridas nos últimos anos...
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Conseguimos uma vitória em ação de viúva
No mês de setembro tivemos uma boa notícia referente
às ações que estamos impetrando para tentar garantir
que as viúvas de associados falecidos depois de novembro
de novembro de 2019 continuem garantindo o direito à
complementação de pensão.

Reforma da Previdência não extinguiu a Lei Estadual
200/74, que concentra as regras que norteiam o pagamento
de complementação e que, como sentenciou o magistrado,
“ressalvou expressamente todos os direitos dos empregados
admitidos até a data da sua vigência, o que inclui o direito
de seus beneficiários de perceber a complementação da
Apenas para historiar o assunto, a Secretaria da Fazenda está pensão paga ao empregado falecido”.
negando os pedidos de complementação de pensão de quem
se tornou viúva depois da data da promulgação da Reforma Essa vitória deve ser muito comemorada, principalmente
de Previdência. O argumento é que, a partir dessa lei, o direito por seu a primeira em primeira instância envolvendo
a complementação de pensão não mais existe, garantindo-se essa questão (já tivemos derrotas em outras ações que
o direito apenas daquelas que se tornaram viúvas antes da pleiteavam o mesmo...). Mas é importante frisar que essa
Reforma da Previdência.
vitória não é definitiva. O Governo do Estado certamente
irá recorrer e isso ainda vai demorar anos pra se chegar a
Falando especificamente dessa vitória na justiça, chegamos uma decisão final.
até mesmo a imaginar que aconteceria nesse caso o mesmo
já verificado em ações semelhantes, porque o juiz, à Também cabe lembrar que mesmo os casos das ações que
princípio negou o pedido de liminar, encaminhando o tiveram derrota em primeira instância, há a possibilidade
processo para julgamento apenas do mérito do pedido.
de se reverter nas instâncias superiores (principalmente
quando temos sentenças como essa, que podem ser usadas
Mas, na belíssima sentença, o juiz deixa claro que a como tendência de posicionamento do judiciário).

Falecidos
É com imenso pesar que registramos a relação de associados e pensionistas falecidos nos últimos meses. Aos familiares, expressamos
nossos sinceros sentimentos:
Nascimento
13/05/1931
23/06/1939
06/10/1930
09/09/1924
25/06/1934
28/09/1943
02/07/1942
15/07/1953
15/07/1940
18/02/1945
12/10/1926
13/06/1930
22/06/1955
20/05/1940
10/01/1928
29/05/1929
11/05/1934
22/09/1932
25/08/1946
19/04/1941
16/03/1936
13/02/1933
30/06/1946
08/10/1927
01/03/1941
03/03/1927
25/12/1923
11/09/1929
23/04/1943
04/11/1950

Falecimento
31/08/2020
16/10/2020
27/10/2020
28/10/2020
17/11/2020
27/11/2020
08/12/2020
18/01/2021
16/04/2021
07/05/2021
24/05/2021
04/06/2021
12/06/2021
17/06/2021
14/07/2021
14/07/2021
17/07/2021
23/07/2021
24/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
01/08/2021
04/08/2021
18/08/2021
04/09/2021
21/09/2021
30/09/2021
10/10/2021
16/10/2021
14/11/2021

Associado(a)/Pensionista
Jandira de Alencar
Sebastiao Teodoro de Oliveira
Emilia Anes de Carvalho Rocha
Sirio Pereira da Silva
Nelson Odayr de Castro
Helson Marques Martins
Maria de Lourdes Ribeiro Passo
Ezequiel Jose de Souza Filho
Vera Lucia de Castro Machado
Domingos Pirola
Luiz Fideliz
Hilda Antonia Scherz Laclau
Marilda Aparecida Paggioro Gonçalves
Rubens Azzatti Molizano Puglisi
Maria Isa Soares de Carvalho
Mario Casanova
Ilka Leitão Menezes
Luzinete Correa de Mello
Jose Ordari Peregrini
Jose Vitorino da Fonseca Filho
Custodio Raposo
Manuel Apolinario de Lima
Vera Lucia Martones Salles
Lourdes Cruz Laudari
Carmen Thereza Specchio Damiani
Nilda de Souza do Nascimento
Maria de Jesus Melo Veras
Iracy Aparecida de Andrade
Jarbas Timoteo de Oliveira
Gilberto Dias de Souza

Local
RJ
SP
MA
RJ
CE
AM
DF
SP
CE
SP
SP
RJ
SP
SP
PB
SP
RJ
SP
PR
DF
RJ
SP
PR
SP
SP
RJ
DF
SP
SP
MG

Função/Cônjuge
Viúva (Mathias de Alencar)
Tec. de Estrutura
Viúva (Raimundo de Farias Rocha)
Mec. Manut. Aeron. II
Cmte. MD-11
Verificador
Viúva (Antonio Regis Soriano Ribeiro)
Aux. de Faturamento
Viúva (Sebastião Machado)
Sup. Coord. de Voo
Tec. Manut. Aeronave
Viúva (Carlindo Laclau)
Control. da Receita
Sup. Contas a Pagar
Viúva (Rubens Soares de Carvalho)
Cmte. A-300 IL
Viúva (Walter dos Santos Menezes)
Viúva (Jose Cosmo de Mello)
Chapeador
Promotor de Vendas
Despachante I
Tec. Manut. Aeronave
Comiss. Chefe de Equipe
Viúva (Nicolino E. F. Laudari)
Viúva (Joao Delor Damiani)
Viúva (Clodoaldo Jose do Nascimento)
Viúva (Ary de Lemos Ribeiro)
Viúva (Candido S. Silva de Andrade)
Enc. Contra. Reservas
Comiss. Chefe de Equipe

