
Estamos encerrando mais um ano, mais um 
ciclo de vida... E quando isso acontece sempre 
é tempo de refletir sobre o que fizemos, como 
agimos, além de projetar como será nosso 
Ano Novo!

E isso é ainda mais importante num período em 
que temos convivido com tantos episódios de 
intolerância, intransigência e preconceito... Que 
isso fique para trás, neste ano que está terminando, e que o 
próximo ano seja mais fraterno e de união...

Nós da AAPV, Diretoria, funcionários e 
parceiros, desejamos que você tenha um 2023 
repleto de saúde e muitos momentos de alegria!

Que os direitos de aposentados e pensionistas 
da VASP sejam garantidos e que possam 
desfrutar de mais eventos de integração e 
congraçamento...

Que venha 2023!!!!

Que 2023 nos traga muitas alegrias!
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Festa de SP é um sucesso!
Mais de 400 associados(as) e convidados(as) prestigiaram 
a confraternização de Final de Ano da AAPV, realizada no 
último dia 07 de dezembro.

Pela primeira vez o evento ocorreu na Churrascaria Na-
tivas Griil Vila Mariana, em bairro próximo da sede da 
Associação. E a impressão foi a 
melhor possível!

Os associados e convidados pre-
sentes comentaram de forma 
unânime a favor da escolha da 
Diretoria da AAPV, valorizando 
a localização da Churrascaria, as 
ótimas instalações do restauran-
te, assim como a variedade e, 
principalmente, a qualidade 
da comida servida...

E mais do que isso, mais 
uma vez, o destaque foi a 
organização. Desde a re-
cepção aos convidados, 
tudo funcionou perfei-
tamente e permitiu que 
todas as pessoas partici-
pantes tivessem uma tar-
de inesquecível, se confraternizando e revendo 
amigos(as) da ativa!

Para Carlos Senra, presidente da Associação, a boa impres-
são causada e os comentários dos participantes são indi-
cativos de que a escolha foi correta e que esse local pode 
abrigar as próximas confraternizações da AAPV.

ANO NOVO
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Caravana de SP faz bela viagem para o Rio

Dezembro 2022

No dia 14 de dezembro foi a vez da realização da já 
tradicional Festa de Final de Ano da AAPV no Rio de 
Janeiro. E o local escolhido, mais um vez, foi a Churras-
caria Mocellin, na Ilha do Governador.

Novamente, foram muito elogiadas a beleza do restau-
rante e a qualidade do cardápio, com sistema de rodízio 
de carnes (mais de 30 especialidades), além de bufê de 
frios, antepastos, saladas, frutos do mar e culinária 
japonesa.
Em meio a um clima de muita ale-
gria e comemorações, dezenas de 
associados(as) e convidados(as) cur-
tiram uma bela tarde e puderam re-
ver amigos de longa data.

A confraternização foi prestigiada 
também, como acontece todo ano, 

por uma animada caravana de associados 
de São Paulo, capita-
neados pelo pre-
sidente AAPV, 
Carlos Senra e 
pelos diretores 
Roberta, Moraes e 
Wadalberto.
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Nada como uma boa viagem para en-
cerrar o ano... e foi assim que um ani-
mado grupo de associados de São Pau-
lo formaram uma caravana pra viajar 
para o Rio de janeiro e acompanhar a 
Festa de Final de Ano da Associação, 
em terras cariocas...

A viagem, realizada de ônibus, come-
çou no dia 13, com saída da sede da 
Associação no bairro de Congonhas. A 
parada se deu em Penedo, onde o grupo 
pernoitou no Hotel Moradas do Pene-
do. Na manhã seguinte, partida rumo 

ao Rio, onde o grupo se confraternizou 
com os(as) amigos(as) associados(as) 
cariocas, na Churrascaria Mocellin.

Depois do evento, volta para a cidade 
de Penedo, com novo paernoite no ho-
tel e o regresso para São Paulo, depois 
de toda essa agitada e animada viagem, 
se deu no dia 15.

Quem participou diz que a viagem foi 
inesquecível, então, se organize pra 
participar dessa caravana no ano que 
vem!!!

Junto com esta edição do jornal 
AAPV NO AR você está recebendo 
em primeira mão um novo exemplar 
do novo Calendário AAPV 2023.

O material foi remodelado e está ainda 
mais bonito.

E se você, por acaso, quiser mais exem-
plares do Calendário, não tem pro-
blema... Bas-
ta entrar em 
contato com a 
Diretoria So-
cial da AAPV, 
que providen-
ciaremos.

Muita alegria na festa do Rio!

Calendário AAPV 2023 
está indo pra você!
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Neste período tivemos duas boas notícias em ações 
de viúvas, que pleiteam o recebimento de comple-
mentação de pensão, de associados falecidos a partir 
da Reforma da Previdência (novembro de 2019).

Foram duas vitórias já em segunda instância (depois 
de vitória também em primeira instância) em ações 
de dois grupos, tendo 3 viúvas cada um. 

No caso do primeiro grupo, a decisão de execução 
provisória já tem efeito imediato (lembrando que, 
quando se fala do judiciário, “efeito imediato” sig-
nifica em cerca de um mês).

Já para o segundo grupo, depois da vitória em segunda 
instância, foi apresentada a petição pedindo a execu-
ção provisória, ainda sem pronunciamento da justiça. 

Vale frisar que em ambos os casos se trata de deci-
são PROVISÓRIA, sobre a qual ainda cabem re-
cursos para instâncias superiores, que podem vir a 
mudar o entendimento. Mas, de qualquer forma, 
se tratam de ótimas notícias para as nossas viúvas, 
que estavam sofrendo nas mãos da Secretaria da 
Fazenda, que estava simplesmente negando o pa-
gamento das complementações de pensão de for-
ma administrativa.

A Associação também está formando novos grupos 
de viúvas, e juntando documentos necessários, para 
abertura de mais ações do mesmo tipo

Periodicamente, a equipe de funcionários da 
Associação precisa entrar em contato com 
algum(a) associado(a)... e nesse momento, 
em muitos casos, a comunicação não se efe-
tiva, porque os números de telefone do(a) 
associado(a) que constam no cadastro da AAPV 
estão DESATUALIZADOS!a!!

Essa é uma situação muito ruim... E faz com que, algumas vezes, 
o(a) associado(a) seja prejudicado(a) porque não foi encontrado 
pela AAPV...

Evite que isso aconteça com você! Entre em contato com a 
Associação e atualize todos os seus dados...

Se você e seus(suas) ami- 
0gos(as) associados da 
AAPV organizam e par-
ticipam de almoços men-
sais ou bimestrais, entre 
em contato com a gente e 
mande informações e fotos 
dessas confraternizações...

A Associação quer divulgar esses almoços e dar espaço em seus 
canais de comunicação para as confraternizações realizadas por 
associados(as) em todo o país!

A AAPV quer divulgar 
os almoços mensais!

A AAPV precisa falar 
com você!!!!

Vitórias em 
ações de viúvas

Medida vai elevar o teto do funcionalismo e afeta o redutor salarial

Salário do governador tem aumento de 50%

Os deputados estaduais aprovaram no dia 29 de novembro o au-
mento, a partir de janeiro de 2023, dos salários do governador, 
vice-governador e secretários estaduais. 

O salário do governador passará de R$ 23.048,59 para R$ 
34.572,89 .

Após a aprovação, a medida seguiu para sanção do governador 
Rodrigo Garcia, que teria um prazo de até 15 dias úteis para 
sancioná-la ou vetá-la. Até o fechamento desta edição do jornal 
AAPV NO AR ainda não havia uma decisão do governador. 

O salário do governador estava congelado há vários anos e, por 

conta disso, o aumento já vinha sendo pedido por várias catego-
rias, uma vez que o valor do salário do governador representa o 
teto de salário para todo o funcionalismo estadual. 

Ou seja, qualquer servidor, da ativa ou inativo, que tivesse direi-
to de ganhar acima de R$ 23 mil, acabava caindo no chamado 
“redutor salarial” e o valor a receber se limitava a esse teto. Ago-
ra, com o reajuste, esses servidores automaticamente passarão a 
poder receber a mais, até o novo teto de R$ 34 mil.

De acordo com as primeiras previsões, o efeito cascata desse au-
mento no salário do governador terá um impacto de cerca de R$ 
1,5 bilhão nas contas públicas do Governo do Estado.



Você já acessou a página do Programa de Benefícios 
no site da Associação? E está esperando o que pra 
fazer isso???

Lá você tem acesso aos contatos com uma série 
de empresas que oferecem descontos e vantagens 

EXCLUSIVAS para os(as) associados(as) da AAPV!

Aproveite porque só tem empresas de qualidade! 

Para este mês, temos novos parceiros aderindo ao 
Programa da Associação. São eles:

Novas parcerias no programa de benefícios

EACON ESCOLA DE  
AVIAÇÃO CONGONHAS 
(São Paulo/SP)
20% de desconto em todos os cursos
www.eacon.com.br
(11) 5041-4700

No último mês de novembro, a AAPV perdeu uma 
de suas grandes entusiastas, a associada Maria Eulália 
Neves Garcia dos Santos. Ela se 
destacou na carreira de aeromo-
ça, tendo desenvolvido pratica-
mente toda a carreira na VASP. 
Foi lá que conheceu o marido, 
Roberto Garcia dos Santos Fi-
lho, então telegrafista, mas que 
depois desenvolveu carreira 
como pilo, ficando conhecido 
como cmte. Robson. Maria Eu-
lália foi a aeromoça escolhida 
para o voo inaugural da empre-
sa para Brasília e representou o 
Brasil num concurso internacio-
nal de aeromoças, organizado 
pela extinta Revista Cruzeiro. 
Teve dois filhos, a Maria Isabel, que hoje vive na Fran-
ça, e o Roberto Júnior, que também seguiu carreira de 

piloto na VASP, herdando o nome de guerra do pai, 
cmte. Robson. Com a aposentadoria, Maria Eulália 

ainda atuou por anos na empresa 
responsável pelo gerenciamento 
das aposentadorias e pensões dos 
funcionários da VASP. Depois, 
passou a participar de todos os 
eventos e atividades da AAPV, 
como ressalta a filha Maria Isa-
bel: “mamãe adorava a Associa-
ção. Sempre queria participar 
dos almoços, confraternizações 
e, principalmente, das viagens.”. 
Era uma pessoa muito anima-
da, sempre sorrindo e contando 
piadas. Infelizmente, nos dei-
xou em 09 de novembro, aos 91 
anos. Fica aqui a homenagem da 

Diretoria e colaboradores da Associação, além de todos 
os associados.

Homenagem à Maria Eulália
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E aproveite pra contar pra gente como foi a sua experiência ao contatar algum dos nossos parceiros. Precisamos desse 
retorno pra melhorar cada vez mais nosso Programa.

HOTEL FAZENDA  DO ROCHEDO 
(Conservatória/RJ)
10% de desconto à vista e 5% 
de desconto (parcelado)
www.hotelrochedo.com.br
(21) 99297-9711

HOTEL CASA BRANCA 
(Guarujá/SP)
10% de desconto sobre a 
tarifa vigente
www.hotelcasabranca.com.br
(13) 99670-1931

PARK HOTEL MODELO 
(Pinhalzinho/SP}
10% de desconto em baixa temporada 
e 5% de desconto em alta temporada
www.parkhotelmodelo.com.br
(11) 94231-5584


