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A Associação agendou para o próximo dia 22 de setembro uma As-
sembleia Geral Extraordinária, com o objetivo específico de discutir 
e aprovar alterações e atualizações no Estatuto Social da entidade.

A atual versão do Estatuto data de abril de 2009 e já se fazia ne-
cessária sua atualização, tendo em vista as mudanças ocorridas 
tanto na AAPV quanto no Código Civil brasileiro.

O trabalho de verificação das necessidades e realização das alte-
rações foi realizado pela Diretoria da Associação durante todo o 
primeiro semestre deste ano. 

Entre as mudanças, é possível destacar a atualização de gênero 

nos textos (antes os associados eram tratados apenas no mascu-
lino e agora também estará em feminino), redução do número 
de cargos na Diretoria e Conselhos, e exclusão de alguns artigos 
e itens que se tornaram desnecessários.

Se você quiser ler detalhadamente, de forma antecipada, a pro-
posta de novo texto do Estatuto, pode solicitar o mesmo para a 
Associação. Também é possível acessar o arquivo pelo novo blog 
da AAPV (vide matéria sobre o assunto nesta edição).

A Assembleia será realizada no dia 22 de setembro, a partir das 
14 horas, no salão do Hotel Slaviero Slim Congonhas e conta-
mos com sua presença!

Jurídico

AAPV realiza assembleia 
para atualizar Estatuto

Associação agora tem um site!!!
Depois de muito tempo en-
saiando, enfim a Associação 
entrou de cabeça no mundo da 
internet. A partir deste mês de 
agosto está no ar o site da AAPV, 
que promete ser um importante 
canal de comunicação da enti-
dade com seus associados.

O endereço do site é:

https://aapv48.wixsite.com/aapv

No site você pode conferir as últimas notícias da 
Associação, ler as edições deste nosso jornal AAPV 
NO AR, conversar com os colegas associados no 
Fórum, ver informações do departamento jurí-
dico, conferir detalhes sobre o convênio médico, 
acessar a galeria de fotos da Associação e conhecer 

links de entidades parceiras.

Especialmente nesse período, 
em que será realizada em setem-
bro uma Assembleia Extraordi-
nária para votar atualização do 
Estatuto da Associação, você 
pode conferir logo na primeira 
página do site os textos da ver-
são atual (que é de 2009) e da 

nova versão proposta para o Estatuto.

O melhor é que você pode se cadastrar e virar 
membro do site. No canto superior direito tem 
uma janela para que você coloque seus dados e 
acesse os espaços exclusivos para associados ca-
dastrados.

Contamos com sua participação!!!
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Você deve ter visto e ouvido que o assunto 
“precatórios” tomou conta dos noticiários 
nas últimas semanas. Acontece que o gover-
no federal resolveu criar uma PEC – Pro-
posta de Emenda à Constituição, para adiar 

o pagamento dos precatórios federais, visando usar esse 
dinheiro para criar um novo Bolsa Família. Sobre isso, 
podemos fazer vários esclarecimentos... Em primeiro 
lugar, é importante frisar que essa PEC se refere exclu-
sivamente aos precatórios federais e, portanto, não in-
terfere nos precatórios que vários de nossos associados 
possuem, que são de dívidas do governo do Estado de 
São Paulo. Mas, a sinalização é extremamente nociva: 
se o projeto passar, ficará a ideia de que outros entes fe-
derativos podem fazer o mesmo, apresentando projetos 
para usar o dinheiro de precatórios com outros fins... 
Isso é mais do que um absurdo, porque os precatórios 
já são, por si só, uma vergonha. Os governos e órgãos 
governamentais deveriam pagar imediatamente quando 
perdem um processo, como acontece com cada um de 
nós... Alguns vão dizer que é necessário esperar o ano 

fiscal seguinte... OK, então deveriam pagar no máxi-
mo no ano seguinte ao que perderam uma ação. Mas, 
todos nós sabemos que isso não acontece. Os governos 
simplesmente fecham os olhos para essa dívida e o pre-
catório fica lá pendurado, esperando por anos para ser 
pago. E a pessoa que ganhou a ação, principalmente no 
nosso caso, em que estamos falando de aposentados e 
pensionistas, muitas vezes acaba falecendo sem receber 
o que lhe era de direito. Uma vergonha que só acontece 
no nosso Brasil. E nesse caso não dá pra falar de partido 
A, B ou C... todos que já estiveram ou estão no poder 
agem igualmente no que diz respeito ao pagamento dos 
precatórios. Ou seja, protelam ao máximo... Portanto, 
nossa expectativa deve ser de que essa PEC encaminha-
da pelo Bolsonaro seja rejeitada pelo Congresso, a fim 
de que se mantenha a sinalização de que precatório e 
dívida que deve ser paga o quanto antes, e nossos as-
sociados e associadas que ganharam na justiça tenham 
minimamente a possibilidade de, num futuro próximo, 
receber o que o governo lhes deve.

Comte. Pericles

Fala, Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 
DE APOSENTADOS 

E PENSIONISTAS DA VASP  AAPV

O Presidente da Associação de Aposentados e 
Pensionistas da VASP, em atendimento ao que 
dispõem os artigos 12 e 15 do Estatuto Social da 
entidade, convoca os (as) Senhores (as) Associados 
(as) para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-
se no próximo dia 22 (vinte e dois) de setembro 
de 2021, as 14h00min em primeira chamada e as 
14h30min em segunda e última convocação, a ser 
realizada no salão do Hotel Slaviero Slim Congonhas, 
à Rua Baronesa de Bela Vista n° 499, Vila Congonhas, 
São Paulo, com a seguinte ordem do dia:

• ALTERAÇÃO PARCIAL DO ESTATUTO SOCIAL 
VIGENTE

São Paulo, 20 de julho de 2021.

Péricles Leonardi
Presidente da AAPV

Alguns associados têm procurado a Diretoria da AAPV para 
questionar sobre o reajuste anual das complementações de apo-
sentadoria e pensão, que segue o reajuste do pessoal da ativa.

Infelizmente, pelo segundo ano seguido não foi dado reajuste 
para os aeronautas e aeroviários na data-base das categorias (de-
zembro). Com isso, mais uma vez os aposentados e pensionistas 
que recebem complementação também não tiveram reajuste em 
seus vencimentos.

E a situação não está nada boa para nossos amigos da ativa... Pelo 
informações colhidas pela Diretoria da Associação, as empresas aé-
reas estão tentando de todas as formas reduzir os salários que pa-
gam aos profissionais, se aproveitando de algumas brechas geradas 
pela tal reforma trabalhista, que só prejudicou os trabalhadores... 
Pelo menos nesse caso, felizmente, os associados complementados 
estão tranquilos... Não há como se fazer redução do valor recebido 
mensalmente de complementação... é a típica situação de “rir pra 
não chorar...”

Complementados: mais um 
ano sem reajuste...
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Portador de doença grave: você pode ter isenção do IR

Entidades recebem parecer sobre pensão das viúvas
Conforme noticiamos na edição anterior do AAPV 
NO AR, várias entidades ligadas ao Fórum da Lei 
200 (entre as quais a AAPV) se reuniram e decidiram 
contratar um jurista renomado para elaborar um pa-
recer sobre o direito das viúvas a complementação de 
pensão, especificamente para aquelas que se tornaram 
viúvas a partir de 14 de novembro de 2019 (data da 
promulgação da Reforma da Previdência Federal).

O extenso parecer foi elaborado pelo jurista Sérgio 
Ferraz, que é membro da Academia Brasileira de Letras 
Jurídicas e foi decano do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Também atuou como presi-
dente do Instituto dos Advogados Brasileiros, consul-
tor jurídico do Ministério da Justiça e professor titular 
de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, já tendo editado diversos 
livros na área de Direito.

Nos processos que já estão ajuizados, os advogados li-
gados à Associação já estão 
inserindo esse parecer para 
análise do judiciário. Se 
você quiser ter acesso ao 
conteúdo do pare-
cer, pode entrar 
em contato 
com a AAPV 
e solicitar o 
arquivo.

Saúde

Muitos não sabem, mas está na lei que contribuintes por-
tadores de moléstias graves são isentos de pagamento de 
imposto de renda. A lei é a n° 7.713. 

Portanto, se você tem alguma das doenças descritas a se-
guir, você NÃO deveria pagar IR. São elas:
• Acidente em Serviço, 
• Neoplasia Maligna (Câncer),
• Tuberculose Ativa,
• Alienação Mental,
• Esclerose Múltipla,
• Moléstias Profissionais,
• Cardiopatia Grave,
•Cegueira,
• Paralisia Irreversível, 
• Espondiloartrose Anquilosante,
• Doença de Parkinson, 
• Nefropatia Grave,
• Hepatopatia Grave, 
• Hanseníase,
• AIDS, 
• Fibrose Cística,
• Contaminação por Radiação, 
• Doença de Paget

Antes de mais nada, o contribuinte deve procurar uma 
unidade pública de saúde (SUS) da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios para que seja emi-
tido laudo pericial comprovando a moléstia.

Se o laudo pericial indicar que a moléstia foi contraída 
em data anterior e, após essa data, tenha havido reten-
ção de imposto de renda na fonte e/ou pagamento de 
imposto de renda o contribuinte terá direito a restitui-
ção dos valores cobrados.

Entretanto, é importante frisar que a isenção do IR por 
motivo de moléstia grave NÃO dispensa o contribuinte 
de apresentar a Declaração Anual de Imposto de Renda 
caso ele se enquadre em uma das condições de obrigato-
riedade de entrega da declaração.

Como essa é uma questão bem técnica e fiscal, sugerimos 
que o associado faça o processo com a orientação de um 
contador. Nesse caso, indicamos como sugestão o Escritó-
rio de Contabilidade Apoio, do ex-funcionário da AAPV 
Selson Gomes Trindade, que anualmente presta assessoria 
à centenas de associados para declaração de imposto de 
renda. Ele pode ser contatado pelos tels. (11) 2385-1143, 
(11) 5094-1893 e (11) 98559-8217.
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Destacamos nesta edição uma matéria divulgada no site do 
INSS, para explicar o funcionamento do aplicativo e site 
MEU INSS. Estimulamos todos os nossos associados a bai-
xarem esse aplicativo em seus celulares, porque isso facilita 
muito a vida de aposentados e pensionistas do INSS. A ma-
téria destaca algumas vantagens de usar o MEU INSS, mas 
a principal é a possibilidade de solicitar o bloqueio de uso 
da aposentadoria para concessão de empréstimo consigna-
do (você já viu várias matérias de aposentados que tiveram 
suas contas acessadas e empréstimos concedidos sem que 
tivessem pedido). Pois bem, com esse bloqueio você impe-
de que isso aconteça! Confira a seguir:

Saiba tudo sobre o Meu INSS

O Meu INSS é uma ferramenta criada para dar maior 
facilidade à vida do cidadão. Pode ser acessada pela inter-
net do seu computador ou pelo seu próprio telefone celular 
(Android e IOS). Para conhecer, digite o endereço gov.br/
meuinss ou instale o aplicativo Meu INSS no seu celular, 
e tenha acesso a mais de 90 serviços oferecidos pelo INSS, 
sem sair de casa.
É a Agência da Previdência Social na palma da sua mão! 
Para utilizar esses serviços é necessário se cadastrar e obter 
senha, no próprio site ou aplicativo.

Para usar o Meu INSS, você deve ter uma conta ativa no 
gov.br . Com um único usuário e senha, você pode utilizar 
todos os serviços públicos digitais que também estejam no 
gov.br. Para fazer o cadastro é preciso CPF, nome comple-
to, data de nascimento e responder algumas perguntas do 
seu cadastro junto ao INSS. Também é possível obter uma 
senha provisória pelo site de alguns bancos para realizar 
facilmente seu cadastro no Meu INSS.

No Meu INSS você pode solicitar diversos serviços e benefí-
cios sem sair de casa. E pode até enviar sua documentação 
digitalizada (escaneada) ou fotografada (por meio de foto 
tirada pelo celular). Após realizar a solicitação, você pode 
acompanhar, com o número do protocolo de requerimento, 
o andamento do pedido pelo Meu INSS ou telefone 135.

Bloqueio do Benefício para Empréstimo: Pode ser utilizado 
pelo titular de aposentadoria ou pensão por morte que de-
seje bloquear ou desbloquear seu benefício para empréstimo 
consignado no INSS. Acesse o portal do Meu INSS. Faça 
login no sistema, escolha a opção Agendamentos/Requeri-
mentos. Clique em “Novo requerimento”, digite no campo 
“pesquisar” a palavra “bloqueio” e selecione o serviço dese-
jado. Acompanhe o andamento pelo Meu INSS, na opção 
Agendamentos/Requerimentos.

Mudança de pagamento para 
conta corrente: Os beneficiá-
rios do INSS que recebem por 
meio de cartão magnético já 
podem fazer a mudança de 
pagamento para conta cor-
rente pelo Meu INSS . Bas-
ta logar (com CPF e senha), 
clicar em “Agendamento/So-
licitações“, em seguida, clicar em “Atualização para ma-
nutenção de Benefício e outros serviços” e, finalmente, em 
“Transferir Benefício para Conta Corrente“. Após este pas-
so, o segurado deve enviar os documentos necessários.

Extrato de Imposto de Renda: é utilizado pelos beneficiários 
do INSS que precisam declarar imposto de renda (IR).

Extrato de Pagamento: esse histórico é usado para compro-
var que a pessoa recebe benefício do INSS e mostra sua ren-
da mensal. Vale para fins legais como abertura de conta em 
bancos, abertura de crediário, empréstimo consignado, gra-
tuidade para idosos no transporte interestadual, programas 
educacionais, entre outras finalidades. Detalha valores, o 
banco e data de pagamento do benefício.

Extrato de Empréstimo: por meio desse extrato é possível ao 
segurado conferir todo histórico de créditos consignados re-
alizado com desconto no seu benefício previdenciário, além 
de outras informações como a margem da consignação atu-
al, valores de parcela e prazo.

Carta de Concessão: documento que comunica ao cidadão 
sobre a concessão do benefício (ou seja, que ele de fato rece-
beu o benefício), a forma de cálculo utilizada para apura-
ção da renda mensal inicial (quanto vai receber) e infor-
mações relativas ao banco responsável pelo pagamento.

Consultar Revisão de Benefício – Artigo 29: saber se o bene-
fício está listado para revisão quanto à fórmula de cálculo. 
Só para os enquadrados no artigo 29, II da Lei 9876/76.

Encontre uma Agência:  localiza a agência do INSS mais 
próxima, por meio do CEP ou do município.

Atualização de Dados Cadastrais: é possível atualizar da-
dos de contato (endereço, telefone e e-mail) tanto de quem 
ainda não tem benefício quanto de quem já é beneficiário 
do INSS. É possível até incluir um endereço secundário, 
que pode ser inclusive um endereço de segurado em país 
estrangeiro.

Deu na imprensa


