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COMPLEMENTADOS

Fazenda paga diferenças do Fator 4

Neste mês de julho, a Secretaria da Fazenda liberou o pa-

gamento de uma diferença de atrasados relacionada à ação
do chamado FATOR 4.
Então, antes de mais nada, vamos explicar a que se refere
esse termo FATOR 4.
Acontece que em 1994, seguindo o parecer 281/94 da
Procuradoria Geral do Estado, a Secretaria da Fazenda,
sem mais nem menos, resolveu proporcionalizar o pagamento das complementações de aposentadorias e pensões,
de acordo com o tempo de contribuição para o INSS.
Imediatamente, a AAPV contratou o escritório de advocacia do dr. Ricardo Innocenti pra questionar na justiça essa decisão arbitrária do governo estadual. A ação foi
proposta em julho de 1995 e obteve ganho de causa dez
anos depois, em julho de 2005. A partir daí a Secretaria da
Fazenda corrigiu o valor dos pagamentos daí pra frente.
Entretanto, ficou esse período pra trás de mais ou menos
10 anos, ou seja, os chamados retroativos. Mais uma vez
o escritório de advocacia entrou em ação e pleiteou o pagamento desse período de tempo, que gerou o precatório
que chamamos de FATOR 4. Esse precatório ainda não
foi pago e aguardamos na fila quando isso acontecerá.

Mas, o escritório de advocacia resolveu pleitear também
o pagamento do que foi proporcionalizado antes da entrada na justiça (e que, teoricamente, não estaria coberto
pela ação judicial e não poderia virar precatório). E obteve
ganho de causa! É isso que está sendo pago agora. Trabalhando com um exemplo hipotético: se um associado se
aposentou em junho de 1994, tinha direito a complementação de aposentadoria e recebeu sua complementação
de forma proporcionalizada, ele passou a fazer parte do
grupo que participou da ação que gerou o precatório do
FATOR 4 e ainda espera o pagamento desse precatório.
Mas, além disso, sobrou também o período de um ano,
de quando ele se aposentou (junho/1994) até quando a
ação judicial foi proposta (julho/1995). A diferença de
valores desse período é o que está sendo paga agora pela
Secretaria da Fazenda.
Se você se aposentou entre 1994 e julho de 1995 e tem
direito a complementação de aposentadoria, pode estar
sendo beneficiado por esses pagamentos (depende de se
verificar se sua complementação foi pago de forma proporcionalizada ou não).
Então, entre em contato com a Associação, pelo e-mail
aapv@terra.com.br e exponha sua situação, pra que seja
verificado se você tem valores a receber desse processo.

Atualize seu cadastro na AAPV
Mais uma vez pedimos a todos(as) os(as)
associados(as) que atualizem seus dados de
cadastro junto à Associação. É fundamental que
os profissionais da AAPV possam te localizar
quando precisarem, por conta, por exemplo,
da necessidade de um documento, ou mesmo
para comunicar sobre a liberação de um valor
relacionado a precatório.

A Secretaria da Associação ainda convive com
muitos dados desatualizados de associados(as),
como endereço, telefones (principalmente o
celular), e-mail, nomes de parentes próximos...
A atualização de dados cadastrais só traz benefícios
para o(a) próprio(a) associado(a)! Então, entre em
contato já com a AAPV e confirme seus dados!!!
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FALA, PRESIDENTE!

Especialmente

nesta edição, destacaremos
na coluna Fala, Presidente! o discurso de
posse do presidente da AAPV, Carlos Senra,
proferido durante o evento em comemoração
aos 50 anos da Associação:
“Boa Noite! Inicialmente quero agradecer a
presença de todos e em especial a dos associados
e associadas, que nos prestigiam e estimulam. É com grande
honra que, em nome da diretoria eleita, assumo a presidência
da AAPV e honra maior ainda por fazê-lo no momento em
que a nossa Associação completa 50 anos de vida. No decorrer
deste meio século, em especial nos últimos trinta anos, período
em que a Associação esteve sob a presidência do Comandante
Péricles, a AAPV se constituiu numa verdadeira rede de
segurança para os vaspeanos que tentam se equilibrar na corda
bamba da aposentadoria. E de fato, no decorrer destes anos
ajuizamos centenas de ações judiciais, que geraram um enorme
número de precatórios, muitos ainda não pagos. A Associação

defendeu o direito dos associados e na imensa maioria dos casos
fomos vitoriosos. Hoje, quando mais uma vez enfrentamos
a ira avassaladora de um Estado que pensa tudo poder e
passa a negar a complementação às viúvas, vemos aflorar a
insegurança e a angústia. Pois, a AAPV novamente se levanta
na defesa intransigente dos direitos dos associados, atuando
individualmente ou em grupo, sempre se colocando como escudo
protetor contra o vilipêndio ao direito adquirido. Fortalecida
pelos seus 50 anos de existência, a Associação muito brevemente
promoverá a modernização de seus meios, com larga utilização
da informática. Mas não pretendemos que os nossos associados
e associadas sejam atendidos por máquinas. A Associação
continuará em sua sede, com atendimento presencial, atenta às
necessidades de todos e todas e continuamente buscando garantir
o direito violado. Em tempos tão incertos, a AAPV se reapresenta
como porto seguro dos complementados e, em contraste com a
sua idade, orgulha-se de exibir a musculatura que adquiriu em
cada luta da qual participou. Muito obrigado!”

AAPV quer suas ideias
para agendar viagens

Balancetes à disposição
no site da AAPV

A Diretora Social da Associação, Roberta Gemignani, está se organizando para agendar viagens
para os(as) associados(as) nos próximos meses.

Uma característica das gestões da AAPV – e que será uma
marca da nova Diretoria – é o trabalho sempre com dedicação e transparência. Pensando nisso, uma das primeiras ações
do presidente Senra ao assumir a Associação foi determinar a
criação de uma janela, no site da AAPV, para que sejam publicados periodicamente os balancetes com a movimentação
financeira da Associação.

Mas, em vez de escolher individualmente os
pontos turísticos a serem visitados, a proposta agora é que as sugestões dos locais venham
diretamente dos(as) associados(as).
Por isso, se você adora viajar, entre agora
mesmo em contato com a AAPV e nos diga
qual local você gostaria de visitar...
Pode ser viagem no sistema bate e volta ou
mesmo para alguns dias...
Estamos aguardando o seu contato e na próxima
edição já traremos as sugestões
que tiveram mais
votos dos(as) as-sociados(as)

Os Estatutos determinam – em seu artigo 16,
item “f ” - apenas que os
balancetes sejam publicados na sede da Associação, mas o presidente
julgou por bem facilitar
o acesso dos associados à
informação, disponibilizando a partir de agora
no site da AAPV.
Só pra lembrar, o endereço do site é bastante
simples: www.aapv.info
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HISTÓRIA

Bonito evento marca comemoração dos
50 anos da AAPV
No dia 22 de junho foi realizada na sede da Asso-

pelo cmte. Pericles, bem como o objetivo de marcar esta gesciação, em São Paulo, um evento em comemora- tão pela eficiência, transparência e proximidade com os(as)
ção aos 50 anos da AAPV. Na mesma data tam- associados(as), num processo contínuo de evolução.
bém foi celebrada a posse da nova Diretoria, que Naturalmente, a principal ausência, muito sentida por todos,
comandará a entidade pelo triênio 2022- 2025.
foi a do cmte. Pericles, que naquela data estava internado para
tratar de problemas de saúde. FelizmenO evento foi marcado por muita emoção!
te, ele já está em casa, se recuperando aos
Logo no princípio foi apresentado um
poucos... No final do seu discurso, Senra
pequeno vídeo, contando uma pouco da
anunciou que, como a primeira iniciativa
história da Associação, baseada em fotos
de seu mandato, estava encaminhando ao
guardadas na entidade... Muitos dos preConselho Deliberativo a proposta de nosentes se viram representados em cada
mear a sede da Associação, em São Paulo,
um dos momentos retratados no vídeo... Nova Diretoria tomou posse durante o evento dos 50 anos
de “Sede Pericles Leonardi”.
Em seguida, o novo presidente da AAPV Carlos Alberto Sen- Outro momento marcante do evento foi a homenagem da Dira, fez um discurso de posse. Muito
retoria para a ex-diretora Social, Diva Lemos. Com todos os
emocionado, destacou o apreço por
diretores e funcionários muito emocionados, o diretor finantodo o trabalho realizado até então
ceiro Benedito Moraes entregou para Diva uma placa em agradecimento às décadas de atuação na Diretoria da AAPV.

Associados participam do evento de 50 anos e do coquetel comemorativo

A ex-diretora Diva ganhou uma placa em homenagem
ao trabalho realizado por muitos anos na AAPV

Em seguida, todos os presentes
puderam saborear
um delicioso coquetel e se confraternizar, neste
que foi o primeiro evento social
da Associação pós
pandemia.

LINHA DIRETA
Recebemos a correspondência do associado Desejo que o nosso Pai Maior – Deus os proteja
Amauri de Souza Paiva (Vila Velha – ES), e os ilumine para cumprirem essa tarefa com
que reproduzimos agora:
todo sucesso. (...) Abraços aos que deixam os
cargos e aos que assumem.”
“Estimados colegas. Em primeiro lugar, venho
agradecer pelo envio do jornal AAPV NO AR, Olá Amauri, muito obrigado por sua
edição 253, que traz a celebração dos 50 anos mensagem! Realmente, a edição passada
de fundação dessa entidade, o empenho dos do jornal foi emocionante por trazer um
seus administradores ao longo desses 50 anos, pouco da trajetória da Associação nesses 50
os quais devem ter sido de luta constante para anos. Se quiser ter um pouquinho mais de
mantê-la em pé... Aproveito também para emoção, assista o vídeo que foi produzido
cumprimentar a nova Diretoria que acaba e que está disponível para todos no site da
de assumir, com a sua posse nesse momento. AAPV, que fica no link: www.aapv.info .
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PERFIL

O destaque desta edição do AAPV NO AR vai para um associado

que não perde tempo e corre muito pra viver intensamente todos
os dias... estamos falando do associado Erculano da Silva Goularth.
Nascido em 1933, em Cabo Verde, no interior de Minas Gerais,
Erculano começou a trabalhar na Vasp com 20 anos, para atuar
na área de Comissaria de Bordo, pátio e pista, atividade que
desempenhou pelos 30 anos em que permaneceu na empresa.
“No começo, eu morava numa pensão lá em frente ao Aeroporto e
entrava de madrugada, pra colocar os lanches nos primeiros aviões
do dia”, comenta. Ao lembrar dos tempos de Vasp, Erculano só
tem boas memórias: “era uma época maravilhosa! A gente se dava
muito bem e a Vasp era uma das melhores empresas do Brasil pra
se trabalhar! Eu senti demais quando ela faliu...”. Ainda no final dos
tempos de ativa, ele começou a se dedicar a caminhadas e corridas.
Segundo Erculano, a ideia surgiu naturalmente, como uma forma
de melhorar a saúde. Ele treinava por conta própria, de maneira
improvisada, assim que saía da empresa... Até que um profissional
de educação física o viu correndo no Parque Ibirapuera e percebeu
seu potencial, o orientou sobre os tênis e roupas que deveria
comprar, e resolveu ser seu treinador. Logo na primeira corrida, ele

O associado em sua sala repleta de troféus

foi o vencedor. E não parou mais! Em 1984 veio a aposentadoria
e Erculano pôde se dedicar integralmente à sua maior paixão: “a
corrida mudou completamente minha vida! É o que me dá maior
prazer!”. Aos poucos, ele foi se dedicando mais às corridas de
longa distância, as maratonas. Já participou de centenas delas, por
todos os lugares do Brasil e em outros pontos do mundo! Só pra
se ter uma ideia do seu entusiasmo, o indicado é que os corredores
participem de 2 maratonas por ano... pois Erculano já chegou a
participar de 8 (isso mesmo, OITO!) em um único ano, chegando
ao pódio em todas elas! Pelas fotos dá pra perceber a quantidade
de troféus e medalhas que ele já ganhou. Inclusive, por conta de
sua dedicação ao esporte, no último dia 08 de agosto, Erculano foi
agraciado com o título de Cidadão Paulistano, honraria concedida
pelos vereadores de São Paulo, conforme é possível ver nas fotos. Ao
ser questionado sobre a mensagem que deixa para os(as) amigos(as)
aposentados(as) e pensionistas da Vasp, ele é direto: “faça atividade
física! Isso pode mudar a sua vida! A aposentadoria não é o sinal do
fim da vida, muito pelo contrário... Eu tenho 89 anos e uma saúde
perfeita, além de muita vontade de viver! Você também pode!”.
Belo exemplo, amigo Erculano!

Erculano se destaca em provas de maratona no Brasil e no exterior

Site passará por completa reformulação
Visando aperfeiçoar ainda mais a comunicação direta com os(as) associados(as),
a Diretoria da Associação está coordenando um trabalho para reformulação
completa do site da AAPV.
Uma profissional especializada em design de sites foi contratada para mudar
o layout do site.
Estão previstas a criação de novas janelas com mais informações, um visual
mais ágil, a separação de informações liberadas para o público em geral e outras
somente de acesso restrito aos(às) associados(as) que estiverem lá cadastrados,
além de outros serviços, que, quando as mudanças estiverem finalizadas,
poderão ser solicitados e recebidos diretamente pela internet.
A expectativa da Diretoria é que com essas mudanças haja uma maior
participação dos(as) associados(as) no site da Associação, de tal forma que o
mesmo se transformará na principal ferramenta de comunicação da AAPV.
E mesmo enquanto as mudanças estão sendo
implementadas, o atual site continuará em
pleno funcionamento! Então aproveite e dê uma
passeada pelo site para obter mais informações
sobre as atividades da Associação, acesso a
documentos importantes ou mesmo para
atualizar seu cadastro!
O endereço é: www.aapv.info

Erculano recebe o título de Cidadão Paulistano, em
cerimônia na Câmara Municipal da capital

Como a AAPV sabe quando um
associado falece?!?!
Recentemente, recebemos o contato da filha de um associado,
que, infelizmente, havia falecido, nos questionando o porquê
de a Associação não ter enviado um representante ao velório, ou
mesmo passado uma mensagem de conforto aos familiares.
Imediatamente, perguntamos quando algum familiar havia
entrado em contato com a AAPV pra informar sobre o falecimento
do associado? E a filha questionou: “mas isso era necessário?”.
Esse caso é exemplar pra mostrar como é fundamental que todos
os familiares estejam perfeitamente a par sobre como é a atuação
da AAPV, o que oferecemos de serviços e quais os nossos contatos,
pra que possam nos procurar em caso de necessidade...
Não há como sabermos que um associado faleceu se nenhum
familiar nos avisar! É claro que se tivéssemos sido avisados, nos
empenharíamos em dar todo o apoio necessário para a família.
Nesse caso específico, a filha nem sabia que a família desse
associado - como acontece com todos os associados da AAPV
- tem direito ao Auxílio Funeral, que é uma importante ajuda
financeira nesses momentos trágicos e delicados.
Então, você associado e associada, precisa informar seus familiares
sobre as atividades e benefícios oferecidos pela Associação,
pedindo que eles guardem as formas de contato com a AAPV,
para nos procurarem em caso de necessidade...

