
Conforme havíamos anunciado na edição passada do jornal, a 
Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou em 29 de novembro 
um aumento no salário do Governador do Estado, de cerca de 
50%, que eleva o teto do funcionalismo estadual para R$ 34.572. 
A questão é que o projeto aprovado necessitava da sanção do 
Governo para virar lei...

Surpreendentemente, tanto o governador que deixou o cargo no 
final do ano (Rodrigo Garcia), quanto o novo governador Tarcisio de 
Freitas, que havia se manifestado publicamente a favor do reajuste, 
não quiseram sancioná-lo, deixando passar o prazo limite para tal.

Então, felizmente, o presidente da Assembleia Legislativa, 

deputado Carlão Pignatari, 
sancionou o texto no último 
dia 11 de janeiro, que virou a 
lei 17.616/2023. 

Isso vai beneficiar direta- 
mente os(as associados 
(as) da AAPV que rece-
bem complementação e que 
mensalmente viam cortado 
parte do valor a que tinham direito, 
por conta do temível “redutor 
salarial”.

Aumento do salário do Governador eleva redutor
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Reajuste dos complementados 
está travado...

Como acontece todos os 
anos, mais uma vez nos- 
sos(as) associados(as) comple- 
mentados(as) sofrem para come-
çar a receber o reajuste, por con-
ta de questões burocráticas... Só 
recapitulando, pra que seja defi-
nido o percentual de reajuste, os 
complementados precisam aguar-
dar as negociações do pessoal da 
ativa, aeronautas e aeroviários, 
com os sindicatos das empresas 
do setor.

A data base de ambas as catego-
rias é no final do ano. Algumas 
vezes essa negociação se desen-
rola por vários meses, adiando 
uma definição do percentual 
de reajuste... O problema é que 
depois que se define o acordo 
coletivo entre patrões e empre-
gados, para que os complemen-
tados possam ter direito a esse 
reajuste, a Secretaria da Fazen-
da exige que seja apresentado 
um documento com a homolo-
gação do acordo no Ministério 
do Trabalho.

E aí a coisa complica, porque 
isso não é uma prioridade tanto 
para os sindicatos dos trabalha-
dores quanto para os sindicatos 
patronais... Então, a AAPV fica 

nesse meio, cobrando que eles 
deem entrada no Acordo Cole-
tivo no Ministério do Trabalho, 
mas sem ter qualquer ingerência 
sobre isso.

No caso dos aeronautas, a ho-
mologação já foi feita, o rea-
juste é de 6,97%, e a cópia do 
documento já está com a AAPV. 
Agora, no caso dos aeroviários, o 
Sindicato Nacional da categoria 
ainda não fez a homologação. E 
a Fazenda só aceita que a AAPV 
entregue os dois documentos 
juntos. Então, por conta disso, 
por enquanto nada de reajuste 
para os complementados, sejam 
aeronautas ou aeroviários. 

Vale lembrar que em ambos os 
casos, o reajuste deve ser pago 
retroativo à data base da ca-
tegoria. Ou seja, ninguém vai 
perder esse dinheiro, mas po-
derá demorar um pouco para 
recebê-lo...

Venha participar dos 
almoços mensais
O próximo de SP será em 15/03 na Churrascaria Nativas!

A Associação está empe-
nhada em estimular a par-
ticipação de associados(as) 
nos almoços mensais, que 
tradicionalmente são reali-
zados na entidade. O ob-
jetivo é que a comunidade 
de aposentados(as) e pen-
sionistas da VASP esteja cada vez mais próxima!

Nesse sentido, o presidente da Associação, Carlos Senra, já an-
tecipou que o próximo almoço mensal de São Paulo, agendado 
para o dia 15/03, será realizado na Churrascaria Nativas. O local 
é o mesmo em que ocorreu a Confraternização de Final de Ano 
da AAPV e foi muitíssimo elogiado por todos os que participa-
ram do evento...

E o melhor é que a Churrascaria Nativas é uma das empresas par-
ticipantes do Programa de Parcerias da AAPV! E o que significa 
isso? Se você olhar lá no site da Associação, pode verificar que 
cada associado(a) tem direito a desconto no restaurante (apresen-
tando a carteirinha da AAPV). Mas, especificamente nesse almo-
ço mensal de março, pra colaborar com a Associação, a Churras-
caria dará um desconto ainda maior no valor do rodízio!!! 

E você, associado e associada de outras cidades e estados do país, 
a Associação quer estimular a realização de almoços mensais em 
suas bases... Entre em contato com a Diretoria pra que possamos 
divulgar esses encontros e, quem sabe, até participar deles!!!

CONFIRA O REAJUSTE DOS 
BENEFÍCIOS DO INSS PARA 2023!7,43% - para quem ganha 

salário mínimo5,93% - para os demais casos
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Site da AAPV reformulado 
já está no ar!
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Primeira viagem pós-pandemia será para 
vinícolas de Jundiaí

Depois de um 
longo tempo sem 
organizar os tra-
dicionais passeios 
para cidades tu-
rísticas (também 
conhecidos en-
tre os associados 
como “viagens bate e volta”), principalmente por conta das 
restrições geradas pela pandemia do coronavírus, a AAPV 
está retomando a organização dessas atividades.

E a primeira viagem será para o Roteiro do Vinho e da Uva, 
em Jundiaí. A cidade, que fica a cerca de 60km da capital 
paulista, é conhecida como a nacionalmente capital da uva. 

O passeio ocorrerá na segunda quinzena de maio e a viagem 
incluirá transporte em ônibus executivo, seguro viagem, guia 
local, visita a 5 das melhores vinícolas da região, degustações 
e explicações sobre o processo de fabricação de suco e vinho, 
passeios nas plantações das propriedades rurais e almoço 
(servido em fogão à lenha, servido em sistema self-service). 

Não perca a oportunidade de reencontrar amigos da ativa e 
curtir um passeio incrível, pra conhecer mais da história e 
do processo de fabricação de vinho e especiarias na região de 
Jundiaí! Entre já em contato com a diretora Social, Roberta, 
pra reservar sua passagem!

Os passeios estão de volta!!!

Estamos entrando em um novo ano e, 
além das expectativas naturais, nesse caso 
específico de 2023 temos ainda mais 
motivos pra pensarmos: tivemos as trocas 
de governantes, tanto no âmbito estadual 
quanto nacional, que sinalizam mudanças 
significativas, uma vez que se tratam 

de políticos de posturas completamente diferentes dos 
antecessores. No que diz respeito ao Governo Federal, todos 
nós somos aposentados(as) ou pensionistas, e, como tal, 
recebemos aposentadoria do INSS. Já em relação ao governo 
Estadual, muitos de nós recebemos complementação de 
aposentadoria ou pensão. E nesse caso, historicamente, 
sempre temos pendências com o Governo, que vive tentando 
tirar direitos de nossos(as) associados(as). Então, ficaremos 
atentos ao que acontecerá nos próximos meses e qual será 
a postura de ambos os governantes em relação à nossa 

categoria. Mas, iniciamos o ano também com boas notícias 
– essas concretas! Já temos algumas vitórias importantes 
de viúvas naquelas ações que reivindicam o direito à 
complementação mesmo de associados falecidos depois da 
Reforma da Previdência, e também tivemos a sanção ao 
aumento do salário do governador, que acaba elevando o 
teto do funcionalismo e consequentemente o redutor, que 
mensalmente “come” uma parte das complementações de 
alguns(mas) aposentados(as). E também temos a liberação 
do nosso novo site, mais dinâmico e com um volume maior 
e mais variado de informações. Esperamos que seja muito 
utilizado por você e que acabe se transformando no principal 
canal de comunicação da Associação com sua comunidade. 
É claro que por ser um site ele estará sempre passando por 
atualizações e, até por isso, quero contar com sua ajuda: 
sugira melhorias, coisas que podemos fazer para que o site 
esteja sempre em evolução. Contamos com você! 

Fala, Presidente!

Demorou um pouco, mas já está no ar a nova versão do site 
oficial da AAPV. O endereço é o que já havíamos divulgado em 
edições anteriores do jornal:

www.aapv.info
O site tem uma 
página inicial (cha-
mada de frontpage) 
com as principais 
informações sobre 
a Associação e na 
parte de cima há 
um cabeçalho com 

vários ícones em que o(a) associado(a) pode clicar para acessar 
conteúdo específico.

Um dos destaques é o ícone “Área do Associado”, que encami-
nha o associado para uma página de login – portanto, exclusiva 
para cada associado – onde será possível conferir informações 
financeiras da Associação, como o balancete mensal, além de in-
formações pessoais de cadastro (QUE PRECISAM SER CON-
FERIDAS E ATUALIZADAS PERIODICAMENTE) e até 
dados sobre precatórios.

Não perca tempo! Acesse o site da AAPV, confira as mudanças 
e se tiver alguma sugestão de melhoria, entre em contato com a 
gente e passe suas ideias...
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Um dos principais problemas que envolvem 
o dia a dia da Associação é a localização de 
associados(as). Acontece que existem pessoas 
que se cadastraram décadas atrás e nunca mais 
entraram em contato com a AAPV para atuali-
zar seus dados!!!

Com isso, naturalmente devem ter mudado de 
endereço, telefone fixo (que muitos nem usam 
mais), telefone celular e outros até já têm e-mail 
(que nem existia décadas atrás). Mas, sem essas 
informações atualizadas, como a Associação vai 
encontrar seus(suas) associados(as) em caso de 
necessidade de comunicação? 

Por exemplo, se tivermos algum resultado de 
precatório, em que o(a) associado(a) tem direi-
to ao recebimento de um valor - e às vezes são 
altos valores!!! – como fazer se não encontramos 
a pessoa?

Portanto, pedimos que você entre em contato 
com a Associação, seja por whatsapp, por te-
lefone, ou mesmo por meio do novo site da 
AAPV (www.aapv.info) e atualize suas infor-
mações. Faça isso agora!!!!

O dinheiro está aqui... 
e você, onde está?

Prova de vida do INSS: você não precisa mais fazer!

Boas novas na justiça para viúvas!

Atraso no pagamento: é você 
quem paga a conta!
Uma das coisas que a equipe da Associação 
mais preza é pelo equilíbrio do orçamento, 
que garante todo o funcionamento e a 
manutenção das atividades da entidade. 
E um dos principais “calos no sapato” 
da AAPV é a inadimplência com 
mensalidades e convênios.

Esse atraso vem se dando em 3 formas 
de pagamentos: os boletos que deixam 
ser pagos, o desconto em folha (porque 
alguns associados têm vários descontos 
e acabam ultrapassando o percentual 
permitido) e os que têm débito 
automático, mas o débito é rejeitado 
pelo banco. 

Talvez por falta de organização ou 
mesmo por esquecimento, alguns 
acabam deixando de pagar os boletos 
ou não reparam quando o débito 
da mensalidade ou do convênio não 
aparecem em seu extrato bancário. E 
aí se temos dois graves problemas: no 
caso da mensalidade da AAPV, a falta 
de pagamento faz com que a Associação 
tenha que trabalhar suas necessidades 

mensais de caixa sem aquele valor que 
deixou de ser pago, o que dificulta a 
contabilidade. 

E no caso das mensalidades de convênio 
médico a questão é ainda mais 
complicada, porque, como acontece nos 
contratos coletivos (que é o contrato 
existente com a Amil), é a Associação 
quem paga mensalmente o valor de todos 
os seus conveniados, e aí ela depende 
de receber os pagamentos mensais para 
equilibrar o caixa. 

Além disso, existe uma questão básica 
que precisa ficar muito clara: a Associação 
funciona com o dinheiro arrecadado 
de sua comunidade de associados(as). 
Portanto, quando um não paga, todos 
os outros acabam tendo que arcar com 
aquele custo, o que não é nada justo!

Portanto, pedimos encarecidamente que 
os(as) associados(as) que pagam seus 
valores junto à AAPV por boleto sejam 
bem organizados e arquem com suas 
responsabilidades mensais corretamente.

Uma das boas notícias deste início de ano 
foi a decisão do INSS de não mais obri-
gar os(as) aposentados(as) e pensionistas 
a se deslocarem às agências bancárias para 
realizar a tal “prova de vida”. A partir de 
agora, a verificação se o segurado conti-
nua vivo será de responsabilidade do pró-

prio INSS, que cruzará os dados com outros órgãos do governo 
para obter essa informação.

Para isso, vai se utilizar informações como registros de vacinação, 
consultas de saúde no SUS, comprovante de votação nas eleições, 
emissão ou renovação de passaporte, atualização de carteira de 
identidade ou de motorista, entre outros documentos e dados.

A medida foi anunciada, mas ainda não foi regulamentada. Ou 
seja, o INSS ainda não soltou uma portaria detalhando exatamen-
te como isso vai funcionar. Mas, essa indefinição não prejudica 
o(a) aposentado(a) ou pensionista porque enquanto não se divul-
ga a regulamentação, a prova de vida do INSS está suspensa.

MAS, VALE AQUI UM IMPORTANTE ALERTA! ESTA-
MOS NOS REFERINDO ESPECIFICAMENTE À PROVA 
DE VIDA DO INSS. ISSO NÃO TEM NADA A VER COM 
A PROVA DE VIDA DA SECRETARIA DA FAZENDA, 
QUE CONTINUA OBRIGATÓRIA PARA AQUELES(AS) 
QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTA-
DORIA OU PENSÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

Já temos 9 vitórias em segunda instância, nas ações pra tentar fazer 
valer o direito das viúvas de receberem a complementação, vinda de 
associados falecidos a partir da reforma da Previdência (de novembro 
de 2019). O melhor é que, dessas, 3 viúvas já estão recebendo da Fa-
zenda. E ainda temos outras ações que estão tramitando e as expecta-
tivas são muito positivas.

É claro que é necessário sempre lembrar que em todos esses casos 

estamos falando de decisões provisórias, ou seja, 
sobre as quais ainda cabem diversos recursos para 
instâncias superiores (que o Governo do Estado 
certamente fará...). Então, é preciso alertar que 
sempre existe uma possibilidade de que essas deci-
sões sejam revertidas futuramente, o que, sincera-
mente, não acreditamos, tendo em vista o direito 
claro dessas viúvas.



E dando sequência ao Programa de Parcerias da Associação, neste mês temos o acréscimo de mais algumas empresas. São elas:

AAPV fecha novas parcerias!

Apoio aos associados do Rio continua

Como você já deve imaginar, esse jornal é produzido seguindo 
um cronograma de desenvolvimento. Assim, quando uma edição 
chega em sua casa, a próxima edição já está praticamente toda pla-
nejada... Foi exatamente nesse sentido que, no 
final de dezembro, ao discutirmos o que coloca-
ríamos nessa edição do AAPV NO AR, um dos 
assuntos foi fazer o Perfil da dona Stella. Afinal, 
com 102 anos de idade (ela nasceu em outubro 
de 1920, em São Paulo), Stella Campos Soares 
de Carvalho certamente é a mais idosa associada 
- ou pelo menos uma das mais idosas. Seria um 
dos destaques dessa edição e nos programamos 
pra isso. Mas o tempo tem suas próprias lógicas 
e caminhos e quis o destino que a dona Stella 
nos deixasse agora no final de janeiro... Apesar 
da tristeza, ficou entre nós a sensação de que o 
mínimo que poderíamos fazer era prestar essa 
homenagem à dona Stella. Alguns podem perguntar: Mas quem 
era dona Stella e qual a relação dela com a VASP? Ela era pensio-
nista do profissional José Gonzaga Ferreira de Carvalho, respon-

sável por muitos anos pelo serviço médico da VASP, e conhecido 
como o dr. Gonzaga. Dona Stella era professora e sempre se dedi-
cou às artes manuais, principalmente ao crochê tunisiano. Tinha 

um talento incrível e até o vestido de noiva da filha 
foi totalmente feito por ela, usando essa técnica. 
Também não deixava de acompanhar os noticiários 
da TV, porque dizia querer estar sempre bem infor-
mada sobre tudo o que estava acontecendo. A filha, 
Ana Marina, destaca que a mãe era muito católica 
e apegada à família: “ela queria saber diariamente 
como estavam todos, principalmente os bisnetos, 
mesmo os que vivem mais distante. Pra mim, foi 
uma referência inigualável. Agradeço a Deus a hon-
ra de ter sido sua filha”. Pois é, Ana Marina, esse não 
é o texto que imaginávamos escrever, até porque a 
ideia era entrevista-la, pra ouvir dela um pouco da 
história com a VASP e com a AAPV. Mas, espera-

mos que minimamente possa servir como uma homenagem por 
tanto tempo de vida tão bem vivida... E que sirva de exemplo pra 
todos nós: o único tempo que podemos controlar é o agora...

Ah! O tempo...
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Se quiser mais detalhes sobre as diversas parcerias já fechadas pela AAPV, acesse nosso site: www.aapv.info. E se você conhece alguma 
empresa que possa se interessar em participar do Programa de Parcerias da AAPV, oferecendo desconto para nossos(as) associados(as), 
entre em contato com a Diretora Social, Roberta Gemignani, pra que mais benefícios sejam oferecidos aos associados.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Permite a reserva de estadias em 
apartamentos (para 3 adultos e 1 
criança) nas colônias de férias de 
Campos do Jordão e Ubatuba, 
mediante pagamento de acordo com as 
tarifas vigentes
https://ascmsp.org.br
Tel. (11) 99956-8410 / (11) 3242-7858

SIMPLICITAS SERVIÇOS

20% de desconto (além de 
parcelamentos exclusivos) nos 
serviços de assessoria especializada em 
cidadania italiana, bem 
como em serviços consulares 
em geral
www.simplicitasservicos.com
Tel. (11) 98830-9404

POUSADA MORRO VERDE 
(Águas de Lindóia / SP)

Desconto de 10% nas diárias, para 
associado(a) e acompanhante
www.pousadamorroverde.com.br
(19) 99773-5277

Com o fechamento da subsede da Associação no Rio de Janei-
ro, alguns associados fluminenses ficaram com uma interpre-
tação equivocada de que acabaria o apoio que a AAPV sempre 
deu à sua comunidade no Rio.

Mas, ao contrário, todos os serviços e auxílios continuam ocor-
rendo normalmente, com a atuação direta do Edson, que pode 
ser contatado pelo telefone (21) 97308-5152, que também é 
Whatsapp, e pelo e-mail aapvrio@terra.com.br.

Memória


