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Jurídico

Associações entram na
justiça para defender viúvas
Na edição 246 deste boletim AAPV NO AR já havíamos ci-

tado que o Governo do Estado está deliberadamente deixando de pagar as complementações de pensão para associadas
que ficaram viúvas (ou viúvos) a partir de 14 de novembro
de 2019 (quando foi promulgada a reforma da Previdência
Federal).
Na visão da Associação essa é uma decisão arbitrária e descabida, com o único objetivo de prejudicar as viúvas.
Como essa não é uma situação que afete apenas as associadas
à AAPV a Diretoria da Associação resolveu contatar outras
entidades, no âmbito do Fórum da Lei 200, que tratamos
extensamente há alguns anos.
Assim, depois de algumas reuniões, as diretorias dessas entidades, que incluem aposentados e pensionistas da Caixa

Econômica Estadual, Cesp, Cetesb, Sabesp, entre outras associações, resolveram atuar de forma conjunta, para pleitear
na justiça o direito de seus associadoassociadas.
Até agora já foram impetradas duas ações, sendo um mandado de segurança para 3 viúvas e uma ação ordinária para
2 viúvas. No primeiro caso, a justiça negou o pedido de liminar e os advogados já recorreram. Já no segundo caso, o
processo ainda está em análise.
Para o presidente da AAPV, cmte. Pericles Leonardi, é muito
importante a batalha para que as viúvas não tenham seus
direitos tolhidos, porque essa é mais uma tentativa do governador Dória de prejudicar os aposentados e pensionistas
de empresas estaduais. “Tenha certeza que se o governo tiver
vitória nesse caso, vai se sentir estimulado a tentar nos prejudicar ainda mais em outras situações”, avalia o comandante.

Associados aprovam prestação de contas
No último dia 28 de abril, a Associação realizou sua as-

sembleia ordinária para prestação de contas e apresentação
da previsão orçamentária.

Como, em virtude do período de pandemia, a assembleia
do ano passado deixou de ser realizada, neste ano, excepcionalmente, a assembleia ordinária foi utilizada para apresentação das contas dos anos de 2019 e 2020, assim como
para análise das previsões orçamentárias para os anos de
2020 e 2021.
Foi a primeira experiência realizada pela AAPV de assembleia presencial desde o início da pandemia. Foram tomados todos os cuidados sanitários, como distanciamento
entre os participantes, distribuição de álcool gel no local,
e exigência do uso de máscaras. Como esperado, tive-

mos a participação de um número pequeno de associados.
O diretor tesoureiro, Benedito Moraes, apresentou todas
as informações sobre os balanços financeiros da Associação, dados esses que foram previamente analisados pelo
Conselho Fiscal.
As principais observações dizem respeito à preocupação da
Diretoria com a crise econômica – que já vinha ocorrendo
em anos anteriores e foi intensificada com a pandemia –
bem como com o falecimento de vários associados, fatores
que impactam diretamente na arrecadação de mensalidades.
Depois da explanação, as contas e as previsões orçamentárias foram devidamente aprovadas na assembleia pelos
associados presentes
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Coronavirus

COVID: Não deixe de tomar a
segunda dose da vacina!
O tempo passa e, infelizmente, a pandemia de coro-

vacinadoe garantir a devida imunidade contra esse
navírus se mantém forte, com cada vez mais pessoas terrível vírus.
infectadas e um número assustador de mortes. No fechamento desta edição do jornal, tínhamos acabado E compartilhe essa informação com seus familiares e
de superar a marca de 510.000 falecidos pela doença... amigos. A vacina é importante sim, e tem que tomar
as duas doses para ter o efeito certo!
E um dado é particularmente preocupante: do total
de pessoas já vacinadas com a primeira dose, 5 mi- Também é importante que todos sigam as instruções
lhões deixaram de tomar a segunda dose no prazo para evitar o contágio: evitar ao máximo sair de casa,
correto. Isso é muito grave, porque todos os estudos manter o distanciamento (pelo menos um metro e
científicos deixam claro que as vacinas somente são meio) e SEMPRE usar máscara. Sabemos que, com
eficazes com as duas doses, dentro do prazo correto. o tempo, a tendência é querermos nos livrar disso
tudo, mas quanto mais tomarmos os cuidados, mais
Então, se você ainda não se vacinou, faça isso ime- rapidamente essa pandemia vai acabar. Por outro
diatamente! A vacina é a única arma que temos con- lado, quanto mais relaxarmos nas regras para evitar
tra o coronavírus! E se você tomou a segunda dose o contágio, mais a pandemia se intensificará, mais
e deixou passar o prazo para tomar a segunda dose, tempo vai demorar e, pior, aumento mais o risco de
vá agora ao posto de saúde de sua cidade para ser perdermos alguém querido para essa doença...

Reajuste da AMIL Será
de apenas 3%
Com o cancelamento do contrato que a Associação tinha com a UNIMED, agora nossos associados só podem contar com a AMIL
para contratar um plano de saúde via AAPV.
E a Associação negociou bastante com a empresa na data-base deste ano para reajuste
anual dos valores das mensalidades.
A AMIL apresentou a proposta de reajuste
de 9%, mas depois de intensas negociações,
a AAPV conseguiu baixar o reajuste para 3%
(três por cento), que já passa a valer neste mês
de junho.
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Associados têm dúvidas sobre
recebimento de holerite
Alguns associados complementados estão procurando a Associação,
com dúvidas sobre como fazer para
receber os holerites da Secretaria
da Fazenda.
Isso porque, com o processo de digitalização, a Secretaria tem deixado de enviar os holerites impressos.
Nesses casos, para quem tem facilidade de acesso a computador, a
orientação é que o(a) associado(a)
acesse o site da Fazenda (ht-

tps://www.fazenda.sp.gov.br/
folha/nova_folha/acessar_dce.
asp?menu=dem&user=rs). Nesse
caso, o(a) associado(a) pode tanto salvar o arquivo do holerite
em seu computador como mandar imprimir o arquivo.
Já para quem não tem acesso fácil a
computador, a orientação é que envie um e-mail para a Secretaria, no
endereço cdpe3@fazenda.sp.gov.br
e solicite o envio pelo correio do
holerite.
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INSS

URGENTE: Obrigatoriedade da Prova de Vida do INSS
O INSS voltou a exigir a prova de vida para que seus
aposentados e pensionistas possam continuar recebendo mensalmente os benefícios.
Como já anunciamos aqui no AAPV NO AR, a exigência da prova de vida havia sido suspensa logo no começo da pandemia, para evitar a aglomeração de pessoas
nas agências bancárias.

Tradicionalmente, a prova de vida precisa ser realizada
no mês de aniversário do beneficiário. Ele(a) deve procurar a agência bancária em que recebe seu benefício,
levando os documentos pessoais.
Agora, foi criada uma tabela, para que os beneficiários
que não realizaram a prova de vida em 2020 possam
se organizar e regularizar sua situação junto ao INSS:

MÊS EM QUE A PROVA DE VIDA VENCEU

NOVO PRAZO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO

Março e abril de 2020

junho de 2021

maio e junho de 2020

julho de 2021

julho e agosto de 2020

agosto de 2021

setembro e outubro de 2020

setembro de 2021

novembro e dezembro de 2020

outubro de 2021

janeiro e fevereiro de 2021

novembro de 2021

março e abril de 2021

dezembro de 2021

Importante frisar que
se o (a) aposentado (a)
ou pensionista deixar
passar o prazo de realização da prova de vida,
o INSS suspende o pagamento do benefício,
o que pode acarretar
uma série de problemas...

ATENÇÃO! atualize seus dados com a AAPV!

Nos últimos meses vem aumentando bastante o número de

vezes em que os funcionários da Associação tentam entrar em
contato com alguns associados e simplesmente não conseguem... Isso porque os dados que constam no cadastro estão
completamente desatualizados. Principalmente os números
de telefone... Em muitos casos ainda constam antigos números de telefone fixo como única forma de contato, sendo que
hoje a maioria das pessoas já possui linhas de telefone celular.
Essa situação é muito ruim, tanto para a Associação (uma vez
que os funcionários gastam muito tempo tentando localizar
os associados), como também para o associado, que precisaria ser encontrado para receber as informações necessárias ou
para providenciar um determinado documento que é importante para alguma questão que está sendo resolvida pela Associação em seu benefício, e em alguns casos, até mesmo para
receber algum valor de processo que tenha sido impetrado há
muito tempo...
Ou seja, é fundamental que os associados mantenham TODOS os seus dados devidamente atualizados no cadastro da
Associação. Isso compreende as seguintes informações:

• ENDEREÇO (precisamos do endereço atual, com o número do CEP. Se puder passar também o endereço de um parente próximo, como filho, por exemplo, vai ajudar bastante);
• TELEFONE (precisamos dos números de telefone fixo e
celular, tanto do associado quanto de parente próximo, como
a esposa ou esposo, por exemplo. Se tiver mais de um número de celular, pode passar os dados de todos eles. Também é
importante informar se os números de telefone celular têm
acesso ao aplicativo de mensagens rápidas Whatsapp);
• E-MAIL (hoje é grande o número de associados que estão
conectados à internet. Por isso, é importantíssimo que a Associação tenha seu endereço de e-mail, como mais uma forma
de contato).
Tendo esses dados atualizados, ficará muito fácil e rápido o
contado da Associação com o associado, quando isso for necessário.
Para atualizar suas informações de cadastro basta entrar em
contato por telefone com a AAPV!
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Associação finaliza propostas de
alteração no Estatuto

O grupo encarregado de analisar o Estatuto Social da

AAPV e propor alterações e atualizações no documento
já finalizou seus trabalhos.
O objetivo da Diretoria da Associação é que o Estatuto
tenha suas regras atualizadas, levando em consideração
as alterações do Código Civil, bem como a situação vivenciada pela entidade nos últimos anos.

O documento com as alterações já está sendo avaliado pela Diretoria e será disponibilizado, via digital, para ser acessado antecipadamente pelos(as)
associados(as).
Na próxima edição do AAPV NO AR já traremos o
edital de convocação para a Assembleia Extraordinária
que analisará as propostas de atualização do Estatuto.

Falecidos
É com imenso pesar que registramos a relação de associados e pensionistas falecidos nos últimos meses. Aos familiares, expressamos
nossos sinceros sentimentos:
Nascimento
27/03/1927
28/04/1928
11/12/1922
24/05/1940
04/06/1942
11/07/1936
24/12/1930
04/04/1931
25/05/1946
28/12/1932
25/05/1931
01/05/1940
26/01/1928
17/06/1944
21/09/1937
11/06/1943
19/03/1927
20/01/2020
03/11/1933
09/10/1932
08/03/1949
27/11/1948
07/05/1943
27/08/1947
08/09/1933
25/12/1923
27/11/1951
04/10/1930
09/01/1946
13/10/1946
25/06/1953
25/09/1929
15/05/1938
26/10/1953
07/03/1949

Falecimento
07/05/2019
13/05/2019
02/08/2020
05/11/2020
11/12/2020
17/12/2020
22/12/2020
27/12/2020
28/12/2020
14/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
22/01/2021
27/01/2021
09/02/2021
24/02/2021
26/02/2021
27/02/2021
01/03/2021
07/03/2021
12/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
30/03/2021
01/04/2021
02/04/2021
07/04/2021
12/04/2021
13/04/2021
20/04/2021
22/04/2021
24/04/2021
24/04/2021
26/04/2021
27/04/2021

Associado(a)/Pensionista
Odila de Souza Gardini
Terezinha Rodrigues da Silva
Diva Jacome Goes de Brito
Norival Gonçalves de Souza
Lindinalva Rita Barbosa Gouveia
Ivan Menezes Nunes
Armando do Nascimento da C. Pereira
Nives Cossio Cury
Aparecida Turtera Chiofetti
Tereza Rodrigues de Oliveira
Francisco Dejacir Landim
Marlusi dos Santos Maciel
Ester Marques de Almeida
Neide Moraes dos Santos
Heleno Rosa Sebastião
Ricardo Nespolo
Creusa Pontes de Moura
Sebastião Saboia Rabello
João Baptista Freire
Carlos Jose Vasconcelos Viana
Paulo Cezar de Souza
Gilberto Jose Gubas
Rozinete da Silva Andrade
Silvio Ribeiro de Moura
Anita Cocuzza Bottini
Maria Natalina da Costa Castro
Erivaldo Pereira de Oliveira
Olga de Araujo da Silva
Cleudo de Oliveira Galvão
Eduardo Silva Santos
Silvio Matos do Nascimento
Gecy Areas de Souza
Jose Eduardo Pereira da Cruz
Hamilton Vieira
Zanir Lazeri

Local
SP
SP
RJ
SP
RJ
RJ
CE
SP
SP
SP
RJ
PE
RJ
MS
DF
SP
RJ
RJ
RJ
RJ
SP
SP
SP
RJ
SP
SP
SP
SP
SP
BA
RJ
RJ
RJ
SP
RS

Função/Cônjuge
Viúva (Fabio Macedo Gardini)
Viúva (Antonio Rodrigues da Silva)
Viúva (Jose Acrisio de Goes Bezerra)
Insp; Tec. Alinhamento
Viúva (Odi Gouveia)
Cmte.
Tec. Manut. Aeronave
Viúva (Jorge Cury)
Viúva (Emilio Chiofetti)
Viúva (Lazaro Antonio de Oliveira)
Assist. Superv. Juridico
Viúva (João Barbosa Maciel Filho)
Viuva
Viúva (Antonio Rufino dos Santos)
Op. Est. Telecom. I
Mec. Manut. Aeron.
Viúva (Odilon Pereira de Moura)
Sup. Serv. Oper. Aereas
Cmte. MD-11
Enc. Tur. Mov. Arz.
Desp. Op. Voo II
Sup. Op. Aereas
Viúva (Delcio Oliveira Andrade)
Sup. Turno Aeroporto
Viúva (Orlando Bottini)
Viúva (Heith Itapemirim de Castro)
Insp. Sup. Manut. Aeron.
Viúva (Hilton Batista da Silva)
Tec. Comunicações Sociais II
Tec. Avionica
Superv. Reserva II
Viúva (Alberto Rodrigues de Souza)
Insp. Sup. Manut. Aeron.
Sup. Almoxarife
Cmte. A-300

