
Os preparativos para a Confraternização de Natal da AAPV 
estão a todo vapor. Depois de dois anos de interrupção, por 
conta da pandemia do coronavírus, em 2022, felizmente, os(as) 
associados(as) da AAPV e seus(suas) convidados(as) poderão 
novamente realizar o tradicional evento de 
final de ano.

E neste ano teremos uma grande novidade: a 
festa de São Paulo, marcada para o próximo 
dia 07 de dezembro, será realizada em um 
novo local. Depois de muita negociação, a 
Diretoria da Associação conseguiu fechar 
com a Churrascaria Nativas Grill Vila 
Mariana, localizada na Avenida Pedro de 
Toledo, 1361, próximo à sede da AAPV.

Pra quem é de São Paulo, uma referência é que esta 
churrascaria, que faz parte de um grupo nacional 
(com unidades em Goiânia, Brasília, Cuiabá, 
Campo Grande, Fortaleza, Curitiba, São Paulo, 
Ribeirão Preto, Campinas e Sorocaba), ocupa na 
Vila Mariana o mesmo espaço onde por muitos anos 
funcionou a antiga churrascaria Prazeres da Carne.

Reconhecida como uma das principais churrascarias da cidade, 
a Nativas Grill possui variado bufê de saladas e pratos quentes, 
além do conhecido rodízio de carnes. No pacote fechado pela 
Associação também estão incluídas bebidas (água, refrigerante ou 
cerveja) e uma sobremesa (dentre 3 opções).

De acordo com o que ficou definido pela Diretoria, a AAPV custeará 
os convites para cada associado(a) presente e também para 1 (um/uma) 
acompanhante. Os(As) demais convidados(as) que quiserem participar 
pagarão o valor individual de R$ 180 (cento e oitenta reais).

Mas atenção!!! Como o espaço tem 
dimensões reduzidas em comparação com 
o que era utilizado em anos anterior (lá 
em São Bernardo do Campo) o número de 
convites é LIMITADO! Por conta disso, 
é OBRIGATÓRIO que se faça a reserva 
antecipada de convites. Isso significa que 
quem comparecer no dia do evento, sem ter 
feito a reserva antecipada pode não ter como 

entrar, e se vier a participar, terá que arcar com o 
pagamento integral do valor do convite.

As reservas devem ser feitas por telefone com a AAPV, 
até o dia 30/11.

Como - ao contrário do que ocorreu em anos anteriores 
- o local do evento fica próximo da sede da Associação, 
neste ano não teremos o transporte por ônibus 
contratado, com saída da sede da AAPV. Vale lembrar 

que a Churrascaria possui sistema personalizado de estacionamento, com 
valor fixo de R$ 10 por veículo (a ser pago pelo/a associado/a).

A expectativa para o evento é a melhor possível. E contamos com sua 
presença! 

Festa de final de ano SP será em novo local!
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Participe da confraternização do Rio!
Já está tudo certo para a realização da Festa de Final de Ano 
da AAPV na sede Rio de Janeiro. Felizmente, teremos a 
oportunidade de novamente nos confraternizarmos, depois da 
interrupção por dois anos seguidos por 
conta da COVID.

A Festa será realizada no dia 14 de 
dezembro e, como já aconteceu da última 
vez, terá como local a Churrascaria 
Mocellin, que fica na Ilha do 
Governador (Estrada do Galeão, 285).

A Diretoria da Associação definiu que serão 

custeados os convites para cada associado(a) presente, que, por sua vez 
poderá levar também um(a) convidado(a), sem qualquer custo. A partir 
do(a) segundo(a) convidado(a) será cobrado o valor individual de R$ 

180 (cento e oitenta reais).

E da mesma forma que acontecerá no 
evento de São Paulo, para a festa no Rio 
também será OBRIGATÓRIA a reserva 
antecipada dos convites. As reservas 
devem ser feitas por telefone, com o 
Edson, até o dia 07/12. 

Contamos também com a sua presença.

CONFRATERNIZAÇÃO
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Como já se tornou tradicional na AAPV, neste ano 
também teremos uma caravana de associados de São 
Paulo para prestigiarem a Confraternização de Natal 
do Rio de Janeiro.

A organização desse passeio está todo a cargo da Dire-
toria Social, Roberta Gemignani.

A viagem terá início na manhã de 13/12, com saída da 
sede da Associação. O ônibus irá direto para Penedo, 
onde será feito o pernoite. Na manhã do dia 14 o ôni-
bus levará os(as) associados(as) à Confraternização do 
Rio, com retorno no final da tarde para Penedo, onde 
ocorrerá mais um pernoite. E o regresso está previsto 
para a manhã do dia 15/12.

Estão inclusos no pacote a viagem em ônibus executi-
vo, duas noites de hospedagem no Hotel Moradas do 
Penedo (com café da manhã), um almoço (na estrada, 
em 13/12), e um jantar (em 13/12). O valor do pacote 
é de R$ 600 (seiscentos reais) por pessoa, valor este 
que pode ser dividido em até 3 vezes.

Como só teremos um ônibus partindo de São Paulo, 
as vagas são limitadas e é fundamental que se faça re-
serva com antecedência.

Associados de SP viajam 
para a festa no Rio!
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Como você, associado e associada, deve ter visto 
nas últimas edições do jornal AAPV NO AR, 
continuamos enfrentando problemas com a 
Secretaria da Fazenda (que parece ter um prazer 
enorme em nos prejudicar...). Nesta edição, por 
exemplo, trazemos uma perspectiva ao menos 
positiva no que diz respeito à decisão da Fazenda 

de não mais conceder complementação para viúvas de associados 
falecidos depois de novembro de 2019. Mas, não para por aí... 
Tem um problema sério que verificamos, envolvendo a Fazenda e a 
Justiça no que diz respeito ao pagamento de RPV – Requisições de 
Pequeno Valor do pessoal do FATOR 2. A situação é absurda, mas 
fácil de se compreender... As RPVs são um sistema criado para se 
“antecipar” o pagamento de dívidas do poder público que tenham 
baixo valor, pra que não se tenha uma fila ainda maior de precatórios. 

Pois bem, no caso do FATOR 2, entramos na justiça, temos ganho 
de causa e, para muitos dos valores que estão abaixo do teto de 
RPV, a Justiça manda pagar. Acontece que a Fazenda não paga e 
fica criando subterfúgios pra que a ação se arraste por muito tempo 
(contando com a lerdeza do nosso poder judiciário). E isso é feito 
pela Fazenda de caso pensado, com o objetivo terrível de que, com o 
passar do tempo e com a atualização monetária dos valores devidos, 
se ultrapasse o teto de valor pra pagamento de RPV. Aí, quando isso 
acontece, a Fazenda diz que não pode mais pagar, porque excedeu o 
teto. Ou seja, eles perdem a ação, de forma consciente não cumprem 
a obrigação de pagar, criam alguns empecilhos pra empurrar a ação 
pra frente, contam com a inércia da justiça, e depois que alcançam o 
objetivo (que é o valor devido ultrapassar o teto de RPV) dizem que 
o associado não tem mais direito a esse sistema de pagamento. Dá pra 
acreditar que isso ainda aconteça?!?!

FALA, PRESIDENTE!
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Depois de um período de expectativas negativas para a 
situação das viúvas que recebem complementação por 
falecimento de associados a partir da Reforma da Previdência 
(novembro de 2019), com a Fazenda sistematicamente 
negando o pagamento de forma administrativa, agora 
parece que o entendimento de nosso poder judiciário sobre 
o assunto está começando a mudar... 

Nas últimas semanas a Diretoria da Associação teve reunião 
com os escritórios de advocacia com os quais atua e recebeu 
informações que podem significar “uma luz no fim do 
túnel”.

Acontece que o Tribunal de Justiça já está revendo algumas 
decisões de primeira instância e dando ganho de causa às viúvas, 
em ações impetradas por associadas de entidades congêneres 
à AAPV. Com isso, os advogados estão mais otimistas com a 
possibilidade de vitória de nossas viúvas...

Por enquanto, a AAPV já ajuizou 4 ações individuais de 
viúvas e só não fez mais porque depende de que a Secretaria 
da Fazenda encaminhe toda a documentação sobre a negação 
de pagamento da complementação, para que isso faça parte 
da ação a ser proposta. Pra variar, a Fazenda está demorando 
demasiadamente para efetuar esse envio dos documentos...
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LINHA DIRETA

FALECIDOS

Recebemos a correspondência da associada Sandra 
Pickering (Porto Belo, SC), que reproduzimos 
agora:

“Oi, boa noite. Desejo aos membros da nova 
diretoria uma gestão cheia de competência, 
sabedoria, dedicação, amor ao próximo, como 
foi a gestão de três décadas do cmte. Pericles. 
Só tenho a agradecer pelo empenho que tem 
sido o trabalho de todos, pelos pensionistas 
e aposentados da VASP. Quando se 
trabalha com honestidade, as bênçãos de 
Jeová fluem. Isso é o que eu sinto no trabalho 

que fazem. Que a Sabedoria Divina esteja com todos 
a cada decisão que venham a tomar. Com certeza, 

os resultados serão os melhores. O meu 
muito obrigada de coração.”
 
Querida Sandra, nós que 
agradecemos por tão belas palavras 

e sentimentos. Estamos iniciando uma 
nova jornada à frente da Associação e 

nosso objetivo é manter o legado do cmte. Pericles 
e evoluir ainda mais, visando sempre o benefício de 

todos(as) os(as) associados(as)... Um forte abraço 
pra você!

Data Nasc. Data Falec. Associado(a)/Pensionista Local Função/Cônjuge
21/04/1935 10/01/2022 Jurandy de Deus Wagner GO Comte. MD-11
17/10/1943 15/01/2022 Maria do Rosario Farias de Lira PE Enc. Mov. Tripulante
22/09/1926 14/02/2022 Alice Ferreira SP Viúva (Manoel João Ferreira)
07/06/1947 15/02/2022 Werner Vana SP Superv. de Ensaios não Destrutivos
19/07/1926 29/03/2022 Guiomar Panarielo SP Viúva (Jose Miguel Panariello)
03/04/1946 03/04/2022 Jurandir de Oliveira SP Tec. Serv. Admin.
31/08/1941 04/04/2022 Osmar Candido Correia SP Insp. Sup. Manut. Aeron.
06/04/1951 06/04/2022 Wilson Jose Bonifacio SP Desp. Op. Voo
11/02/1929 22/04/2022 Maria de Lourdes Medeiros Bastos RJ Viúva (Naylor Sa Rego Bastos)
12/01/1941 24/04/2022 Odete Viana de Freitas RJ Viúva (Jose Ferreira de Freitas)
24/08/1938 26/04/2022 Luiz Gonzaga Maciel Barbosa SP Assist. Dpto. Cont. Ret.
01/09/1945 28/04/2022 Marcilio Oliveira Brito RN Promotor Parlamentar
02/12/1940 03/05/2022 Aparecido Matias da Fonseca PR Enc. de Manutenção
29/08/1925 12/05/2022 Paulo Albernaz Ramos RJ Assist. Dpto. Eng. Op.
25/09/1932 16/05/2022 Walter Eugenio SP CH. Apoio Treinamento
05/10/1933 17/05/2022 Alcides Dantas Bisppo MT Op. Est. Telecom.
07/03/1937 21/05/2022 Daniel de Oliveira Souza GO Mec. Manut. Aeron. II
30/01/1944 29/05/2022 Akira Yamagute SP Gerente Base Mod. Esp.
04/07/1932 30/05/2022 Maria Santana da Silva Almeida SP Viúva (Antonio Amarante de Almeida)
28/05/1931 03/06/2022 Palmyra Malvazo de Moraes SP Viúva (Eduardo Leme de Moraes)
11/11/1931 03/06/2022 Cilicea Villardi Torres RJ Sup. Geral Telec./Rio
23/10/1924 05/06/2022 Mauricio da Encarnação RJ Chefe Unid. Serv. Financeiro
18/12/1942 16/06/2022 Paulo Roberto Queiroz e Silva RJ Comte. DC-10
02/03/1937 18/06/2022 Maria Jose Campos de Mattos RJ Viúva (Hiram Potiguarino de Mattos)
25/08/1929 27/06/2022 Enedina Alves Cruz RJ Ajudante Prático
14/10/1951 06/07/2022 Joao Carlos Carrera SP Sup. Manut. Aeron.
05/06/1930 11/07/2022 Aurea do Nascimento Araujo SP Viúva (Paulo Romariz Araujo)
07/04/1947 12/07/2022 Elizabeth Michelini Cardoso SP Viúva (Jose Antonio Cardoso)
08/08/1933 16/07/2022 Jose de Moura Roseno SP Tec. Manut. Aeron.
25/05/1936 23/07/2022 Valdomiro Lopes de Oliveira SP Almoxarife I

É com imenso pesar que registramos a relação de associados(as) e pensionistas falecidos nos últimos meses. Aos 
familiares, expressamos nossos sinceros sentimentos:



A nova Diretoria da AAPV está colocando 
em prática um plano há muito acalentado: 
a confecção de carteirinhas para os(as) 
associados(as). Essa carteirinha que você 
está recebendo agora tem duas funções 
básicas e importantes:

1 - É a comprovação física da sua relação 
com a Associação dos Aposentados e 
Pensionistas da VASP. Leve sempre consigo 
e utilize em todos os eventos da AAPV;

2 - Com essa carteirinha você já passa 
a ter acesso a uma série de vantagens e 
benefícios, em empresas e instituições 
parceiras. Neste folheto nós divulgamos 
as primeiras parcerias, que oferecem 
descontos em hospedagem, aparelhos 
auditivos, casa de saúde, ótica etc. Fique 

ligado em nosso site para acompanhar 
as novas parcerias e usufruir sempre 
os descontos e vantagens oferecidos.

A AAPV continuará permanentemente 
negociando com empresas e instituições 
para conseguir mais descontos 
para seus(suas) associados(as). 

E se você tiver alguma 
sugestão ou algum contato 
com empresa que se interesse 
em fazer parceria com a AAPV, 
oferecendo desconto para 
nossos associados(as), entre 
em contato conosco!
 
IMPORTANTE: A TARJA 
EM BRANCO NO VERSO 

DE SUA CARTEIRINHA NÃO É PARA 
VOCÊ COLOCAR SUA ASSINATURA, 
MAS SIM PARA VOCÊ COLOCAR UM 
TELEFONE DE CONTATO, PARA SER 
ACIONADO CASO TE ACONTEÇA 
ALGUMA EVENTUALIDADE

Esta é a sua nova carteirinha da AAPV
COM ELA VOCÊ VAI PODER USUFRUIR DE VÁRIOS BENEFÍCIOS E DESCONTOS

NATIVAS GRILL 
CHURRASCARIA - 
Desconto de 10% na 

unidade Vila Mariana/SP
(11) 5555-7489 

- Desconto de 15% na 
unidade Goiânia/GO

(62) 3242-0311

MARPE 
CASA DE REPOUSO 

(São Paulo/SP)

Acomodações para idosos 
(6 refeições, cuidadores  

24 horas, visitas 
médicas semanais)

Dormitório individual 
= R$ 5.200

Dormitório Duplo 
= R$ 4.200

Dormitório Triplo 
= R$ 3.900

(11) 96518-6473 c/Rosinha

CLÍNICA BEAUTY SLIM
(São Paulo/SP)

 
Desconto de até 15%
nos procedimentos 

estéticos (não 
cumulativo com 

outras promoções)

(11) 94686-5061

ÓTICA 
CONNECT_VISION 

(São Paulo/SP)

Desconto de 30% 
em qualquer 

armação ou lente

connectvision@outlook.com.br

GRUPO DÊ OUVIDOS
(Grande São Paulo)

- Desconto de 20% 
em aparelhos auditivos 
(pagto. à vista) e 10% 

(pagto. em até 12 vezes)
- Desconto de 30% em 
exames audiológicos

(11) 99244-9217

POUSADA DO FRANCÊS

(Bertioga/SP)

Desconto de 10%

(13) 98126-5385 / 
(13)3316-2626

SOVISTOS
(São Paulo/SP)

Desconto de 10% nos 
serviços de assessoria 

para obtenção de vistos

(11) 98217-2494 / 
(11) 3051-4442

APOIO 
ORGANIZAÇÃO 

CONTÁBIL
(São Paulo/SP)

Desconto de 10% 
em todos os 

serviços (inclusive 
para empresa de 

associado/a)
 

(11) 98559-8217
5094-1893

GRINBERG’S  
VILLAGE HOTEL 

(Socorro/SP)

Desconto de 10% 
(mínimo de duas 

diárias, com pensão 
completa)

(19) 971429110

HOTEL 
MONTE REAL 

(Águas de Lindóia/SP)

Desconto de 20% 
(exceto em feriados 
e alta temporada)

(19) 3924-9200


