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Foi no dia 31 de janeiro de 1973 que a antiga AFAPV – 
Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas 
da VASP se tornou oficial. Afinal, essa é a data em que 
foram registrados em cartório o primeiro Estatuto e a Ata 
de eleição da primeira Diretoria da entidade...

Mas a história da nossa 
querida AAPV começa uns 
meses antes, quando um 
grupo de abnegados(as) 
aposentados(as) da VASP 
resolvem se organizar e for-
malizar a criação de uma 
associação para representá-
-los.

A primeira reunião foi re-
almente realizada em 06 de 
abril de 1972. Por ter sido a 
partir daí que a Associação 
surgiu para os aposentados 
e pensionistas da VASP, essa data é considerada a de fun-
dação da entidade.

Já a assembleia que marcou a aprovação do primeiro Es-
tatuto da recém-criada AAPV, bem como a eleição da pri-
meira Diretoria, se deu em 19 de dezembro de 1972, na 
sede do Sindicato dos Aeroviários. O primeiro presidente 
foi o saudoso associado Irineu Fernandes, que comandou 
a Associação no biênio 1972-1975.

Nesse início a então AFAPV teve uma sede 
provisória, nos primeiros meses, na avenida 
São João, 822, 2º andar, no Edifício Metrol. 
Poucos meses depois, mudou-se para a pri-
meira sede oficial, na avenida Washington 
Luiz, 6817, sala 14, no Condomínio Edifí-
cio Aeroporto.

Em março de 1993, houve mais uma mu-
dança de imóvel, passando a sede da Associação a ser ins-
talada na avenida Dr. Jesuíno Maciel, 2071. A mudança 

para a sede atual, no bairro de Congonhas, próximo ao 
Aeroporto, se deu em maio de 1997.

Em todos esses anos, a Associação teve vários presidentes: 
Heleo Fernandes Carneiro Braga (1975-1977), Alfredo 
Werner Neumann (1977-1980), Paulo Carvalho da Sil-

va (1980-1982), Salvador 
Mucci (1982-1992) e Pe-
ricles Leonardi (1992-
2022).

Em 16 de dezembro de 
1997, uma Assembleia 
aprovou uma atualização 
dos Estatutos, que previa, 
entre outras alterações, a 
mudança do nome para 
AAPV – Associação dos 
Aposentados e Pensionistas 
da VASP, que vale até hoje.

Durante todo esse período de tempo foram muitas Assem-
bleias, Encontros, Almoços Mensais, Confraternizações de 
Final de Ano, apoio para viúvas, auxílios funerais, apoio 
para aquisição de próteses e órteses, intermediação com 
convênios de saúde, abertura de processos contra o gover-
no do Estado por desrespeitar os direitos de aposentados 
e pensionistas da VASP, negociações com advogados para 
representarem os associados, reuniões e encontros com ou-

tras entidades de características semelhantes 
à AAPV, participação em movimentos sobre 
precatórios, entre diversas outras atividades.

Uma rotina que não para nunca, tendo 
como único objetivo representar adequada-
mente os(as) aposentados(as) e pensionistas 
da VASP, defender seus direitos e promover 
a integração e congraçamento da categoria.

Tomara que essas iniciativas se perpetuem 
por muitos mais anos e que outras comemorações como 
essa possam ocorrer! Parabéns AAPV!!!!!

Foto atual do prédio em que foi registrada a primeira sede da antiga AFAPV

Publicação no Diário Oficial do re-
gistro de fundação da antiga AFAPV

Uma história que alcança 50 anos!
CELEBRAÇÃO
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No próximo dia 22 de junho a Associação estará em festa! 
Nessa data será realizada a solenidade em comemoração ao 
“jubileu de ouro” da AAPV, que em 2022 
atinge 50 anos de vida. Também, no mes-
mo evento, será festejada a posse da nova 
Diretoria, que comandará a Associação pe-
los próximos três anos.

A solenidade será realizada na própria sede 
da AAPV, em Congonhas, a partir das 18 
horas.

Será uma grande oportunidade para se re-
ver um pouco da história da entidade, as-
sim como para se confraternizar com pessoas que fizeram 

parte dessa história. Está prevista uma homenagem espe-
cial ao comandante Pericles, que, depois de 30 anos à fren-

te da AAPV decidiu descansar um pouco e 
agora fará parte do Conselho Deliberativo 
da entidade.

Nesse evento, o novo presidente da Asso-
ciação, Carlos Alberto Senra Pereira, elei-
to no mês de maio, falará um pouco sobre 
as diretrizes desse seu mandato à frente da 
AAPV.

Ou seja, momentos imperdíveis para os 
quais contamos com sua presença! Anote 

aí: 22/06, às 18 horas, na sede da AAPV.

Seguindo o que determina o contrato com 
a AMIL, os planos de associados convenia-
dos a empresa devem sofrer reajuste anual 
todo mês de JUNHO.

A boa notícia é que a Associação conseguiu 
negociar com a AMIL para reduzir ao má-
ximo o impacto desse reajuste. 

Dessa forma, o aumento ficou em apenas 
3% (três por cento), que passam a valer a 
partir de 1º de junho. Isso significa que 
neste holerite do mês de junho, os conve-
niados já poderão verificar os valores rea-
justados (isso porque o convênio médico é 
pago sempre de forma antecipada).

CELEBRAÇÃO

Convênio da Amil 
aumenta 3%

Associação contrata empresa 
especializada em segurança

Visando proteger um de seus 
principais patrimônios - a sede 
de São Paulo – a diretoria da 
AAPV resolveu contratar uma 
empresa especializada em se-
gurança, para instalação de um 
sistema de alarmes e sensores no 
prédio.

A empresa selecionada foi a Verisure, pertencente ao 
grupo multinacional Securitas Direct, que possui larga 
tradição nesse segmento de serviços em todo o mundo.

O contrato prevê a aquisição de diversos sensores e 
alarmes, que foram instalados em pontos estratégicos 
da casa onde fica a sede da Associação. Também está 
prevista a manutenção periódica desses equipamentos. 

Evento comemora 50 anos da Associação 
e posse da Diretoria



No último dia 16 de maio 
foi realizada a votação para 
eleição da nova Diretoria, 
que comandará a Asso-
ciação pelo triênio 2022-
2025.

Em um dia ensolarado, a 
sede da AAPV no bairro de 
Congonhas ficou repleta de 
associados, numa situação 
que não se via há muitos anos (nas últimas eleições, por ter 
apenas chapa única, a escolha se dava por aclamação).

Foi montada uma urna de 
votação na sala da Presi-
dência, onde duas mesá-
rias (as associadas Vera 
Lúcia Matias Baeta e Ma-
ria Helena Barros Galo) 
se responsabilizaram por 
conferir os nomes nas lis-
tas, para que os associados 
assinassem e então pu-
dessem escrever seu voto. 
Tudo sendo realizado sob 
o olhar atento dos mem-
bros da Comissão Eleito-
ral, associados Benedicto 
José Andreolli, João Car-
los Mazo e Odilon Alves.

Também estiveram pre-
sentes os representantes 
das duas chapas, a cha-
pa 1 – Azul, capitaneada 
pelo comissário Carlos 
Alberto Senra, e a chapa 
2 – Renovação, tendo à 
frente o comandante Ru-
ben Azambuja.

No final do dia da eleição 
foram coletados no correio 
os votos enviados por cor-
respondência, vindos das 
mais variadas localidades 
do país. Lembrando que, seguindo as regras definidas no § 
3º do Art. 33 dos Estatutos da AAPV, somente são compu-
tados votos que chegaram até o dia da eleição. 

Com isso, foi possível iniciar a apuração dos votos e se co-

nhecer o resul-
tado. Somando- 
se os votos pre-
senciais e enviados pelo correio, a 
chapa 1 teve 147 e a chapa 2 teve 
88 votos, com 1 voto nulo.

Dessa forma, a Associação terá, 
a partir deste mês de junho, um 
novo presidente: Carlos Alberto 
Senra Pereira. Confira os nomes 

dos associados que ocuparão cargos na nova Diretoria 
com a entrada dessa nova gestão:

DIRETORIA
NOME FUNÇÃO VASP CARGO
CARLOS ALBERTO SENRA PEREIRA Comissário Chefe de Equipe Presidente
ROMULO GIANNICHI JUNIOR Supervisor Geral de Oficina de Hidráulica Vice-Presidente
BENEDITO MORAES DOS SANTOS Despachante de Operação de Voo II Diretor Tesoureiro
WALDALBERTO PERES Chefe de Divisão de Materiais Diretor Administrativo
ROBERTA GEMIGNANI DE PAIVA Secretária Executiva Diretora Social

CONSELHO DELIBERATIVO
CELSO ESTEVES Chefe de Divisão de Compras
JOAO AUGUSTO SCACIOTTI Coordenador de Engenharia
JOSE ROBERTO CARMELLO Comandante B-737
PAULO AFONSO PIZZATO Comandante MD-11
PERICLES LEONARDI Comandante MD-11

CONSELHO FISCAL
CLAUDIO AUGUSTO MIGUEL Gerente de Reservas
GUSTAVO BERGSTROM LOURENCO Inspetor de Manutenção Aeronaves
OSAMU SHIDOMI Comandante B-737/300

SUPLENTES
ANTONIO FERNANDES MOREIRA Comandante MD-11
ANTONIO MAURICIO PIRES Supervisor de Estruturas
FRANCISCO ALVES DA SILVA Despachante
JOSE SILVESTRE ALVES ROCHA Chefe de Divisão de Serviços Aeroporto
ROMARIO DE CASTRO COELHO Chefe de Divisão de Serviços Aeroporto

Junho 2022

ELEIÇÕES

Nova Diretoria é eleita na AAPV
Carlos Alberto Senra é o novo presidente
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A posse será comemorada no próximo dia 22 de junho, 
junto com o evento em comemoração pelos 50 anos da 
AAPV (confira matéria nesta edição). Na ocasião, o novo 
presidente dará alguns detalhes sobre as ações que preten-
de implementar com o início de seu mandato.

Comissão Eleitoral e mesárias no dia da eleição

Associação teve grande movimentação durante todo o dia de votação
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Apesar de já termos divulgado em edições anteriores 
do jornal, muitos associados ainda não acessaram o site 
da AAPV pra verificar tudo o que podem conhecer e 
acessar por meio dessa importante ferra-
menta da tecnologia.

Então, vamos fazer um passo a passo aqui 
para que você possa acessar o site sem a 
menor dificuldade. Antes de tudo, vale 
frisar que o site pode ser acessado por 
celular, computador, tablet e até mesmo 
pela TV (se sua TV for do tipo SmatTV).

Como faço para acessar o site?

Você deve acessar a internet, por um 
navegador (os mais conhecidos são o 
Google Chrome, Firefox e Edge).

Ao abrir a página do navegador você digita na parte de 
cima, onde tem uma linha de endereço, o endereço do 
site da AAPV, que é bem simples. 

Anote aí: www.aapv.info

É só isso! Aí já vai aparecer a página do site da As-
sociação. Estamos no site você pode 
passear pelos ícones e janelas, pra ter 
acesso a todas as informações que estão 
por lá.

Muita gente não sabe, por exemplo, 
que no site temos a versão atualizada 
do Estatuto Social da AAPV. Temos 
também as últimas edições deste nos-
so jornal, informações sobre eventos 
organizados pela Associação, contatos 
com os membros da Diretoria e equi-
pe de funcionários, galeria de fotos 
novas e antigas, entre outros muitos 
assuntos.

Então, não deixe de acessar o site da AAPV periodica-
mente, pra estar sempre por dentro de tudo que tem 
a ver com sua Associação.

No último dia 27 de abril, os(as) associados(as) 
da AAPV participaram de Assembleia Geral 
Ordinária, para analisar a 
prestação de contas do exer-
cício de 2021 e a previsão 
orçamentária para o perío-
do subsequente. Tal ativi-
dade segue o que determina 
o Estatuto Social da AAPV, 
em seus artigos 41 e 42.
 
Estiveram presentes à sede 
da Associação em São Pau-
lo diversos associados. As 
explanações foram feitas 
pelo Diretoria Tesoureiro 
da entidade, Benedito Mo-
raes dos Santos.

Inicialmente, foi apresenta-
da uma planilha detalhada, com a descrição 
de receitas e despesas realizadas ao longo do 

exercício 2021. Os(As) associados(as) presen-
tes tiveram a oportunidade de fazer diversas 

perguntas, visando esclare-
cimento de dúvidas sobre 
os gastos. Em seguida, o 
presidente da Assembleia, 
Carlos Senra, colocou o 
item em votação e as con-
tas foram aprovadas pelo 
público presente.

Logo depois, o diretor 
Moraes fez as explicações 
referentes a previsão orça-
mentária para o ano 2022. 
Também houve a possibi-
lidade de questionamen-
tos pelos(as) associados(as) 
presentes à Assembleia. As-
sim, foi colocada em vota-

ção e a previsão orçamentária foi devidamente 
aprovada, encerrando-se assim a Assembleia. 

Conheça tudo que tem no site da AAPV!

Assembleia tem aprovação de contas 
e previsão orçamentária

ERRATA

Na edição passada 
do jornal AAPV NO 
AR , na matéria so-
bre recadastramento 
de complementados, 
nós demos uma in-
formação equivoca-
da de que o órgão 
do governo em que 
o(a) aposentado(a) 
complementado(a) 
deve fazer seu reca-
dastramento seria a 
SPPrev. 

O correto é que o 
recadastramento seja 
feito no DDPE – 
Departamento de 
Despesas de Pessoal 
do Governo do Esta-
do. Esse órgão tam-
bém pode ser aces-
sado pelo tel. 0800-
017-1110.


