
Só a união garante
conquistas e vitórias

A AAPS tem lutado incansavelmente para obter melhorias e benefícios aos 
aposentados e pensionistas nas áreas de Saúde e Previdência da Sabesprev. 

Nossa bandeira será sempre o diálogo e a negociação com a Sabesp e a Sabesprev,
Fundação criada por nós para garantir segurança hoje e no futuro.

Só diante da intransigência e falta de diálogo optamos por ações judiciais para
fazer valer nossos direitos. Conheça o resumo de nossas ações nesta edição.

O que alcançarmos hoje vai 
garantir o seu futuro! 

Sabespianos ativos: Acompanhe e participe do nosso trabalho. 
Vocês serão os aposentados de amanhã!
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•      Suspender o reajuste até a aprovação e implan-
tação da nova modelagem dos planos quando os 
índices serão reavaliados.

Constante defesa de nossos direitos

 Está sendo desenvolvido um novo desenho dos 
planos Sabesprev Saúde. Solicitamos nosso envolvimento no 
trabalho, uma vez que somos a principal entidade que repre-
senta os aposentados e pensionistas. Participamos de apenas 
uma reunião e até o fechamento desta edição, desconhecía-
mos o cronograma de trabalho do grupo no projeto.

 Defendemos - de forma profissional, democrática e 
organizada - o direito daqueles que ajudaram a construir e 
ainda constroem a nossa Sabesp.   
 Que seja respeitada a garantia de assistência médica 
aos nossos associados, com qualidade de serviços, equilíbrio 
financeiro e reservas. Para isso é preciso:

 Junte-se a nós!
 
 Não é mais preciso ser aposentado ou pensionista da Sabesp para se filiar à AAPS. 
Agora, podem ingressar, além dos ativos, sócios colaboradores que sejam apresentados por 
um associado. Conheça nossas ações e atividades culturais, esportivas e sociais no site 
www.aaps.com.br ou ligue, em São Paulo, para (11) 3372.1000 e, em Santos, para (13) 3288-1162.

Sabespapo é um informativo da AAPS – Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp
Rua Treze de Maio, 1.642 – Bela Vista – SP. E-mail: aapsabesp@uol.com.br.  Distribuição gratuita.

No próximo mês de maio deverá ocorrer novo reajuste das
mensalidades dos planos Sabesprev Saúde. Foi proposto um reajuste

superior a  35%, o que inviabilizará ainda mais a permanência
dos aposentados e também dos agregados nesses planos.

• Inclusão dos aposentados e dependentes   
 legais no Plano Pleno, de acordo com a Lei   
 9.656/98,
• Gestão eficaz, com participação de represen- 
 tante da AAPS,
• Criação de um Fundo de Reserva Coletivo para  
 os planos (a exemplo de prática bem-sucedida  
 em outras empresas),
• Aporte mensal da Patrocinadora para o Fundo, e
• Readequação da reserva dos nossos planos  
 proporcionalmente aos valores formados   
 enquanto ativos e deixados no Plano Pleno,
 no momento das aposentadorias. 
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Vem novo (e grande)
aumento por aí!
Vem novo (e grande)
aumento por aí!

•       Aporte de novos recursos pela Sabesp (a exem-
plo do que era feito em anos anteriores) para ameni-
zar o impacto desse aumento para os participantes.

A AAPS propõe:



Uma trajetória de lutas que precisa continuar
Além de enfrentar instabilidade econômica, decepções políticas e crescente desnível social, os aposentados

e pensionistas da Sabesp foram afetados diretamente com a redução de benefícios legalmente obtidos,
elevação de contribuições e pagamentos cada vez maiores pelo direito aos planos médicos.

Acompanhe o que temos feito:
Na Previdência:

• Desde 2009, o Fórum das Entidades, composto por AAPS, Sintae-
ma, Sintius, Sindicato dos Engenheiros da Sabesp - SEESP, Associação 
Sabesp, Associação dos Engenheiros da Sabesp - AESabesp, Associação 
dos Administradores da Sabesp – ADM e Associação dos Profissionais 
Universitários da Sabesp - A.P.U, buscou soluções negociadas. Entretanto, 
por não ter obtido retorno da Sabesp e Sabesprev, movemos ação coletiva 
questionando a comprovação do pagamento do serviço passado e a 
origem do déficit atuarial do Plano BD – Benefício Definido.

• Outubro de 2010: AAPS e entidades conseguiram liminar que 
suspendeu o processo de migração para o Sabesprev Mais, até que fosse 
comprovado o pagamento do serviço passado e apurado o déficit do 
Plano BD.  A Sabesp se afastou do processo de negociação e entrou com 
vários recursos judiciais na tentativa de derrubar a liminar. Não obteve 
sucesso por não apresentar comprovantes desses pagamentos.

• Dezembro de 2011: Sabesp propôs suspensão da ação, porém não 
apresentou proposta formal quanto ao equacionamento do déficit.

• Março de 2016: A ação foi julgada e permitiu o retorno das migra-
ções. Atualmente o processo está tramitando, no Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, para decisão sobre o pagamento do serviço passado.
 
• Agosto de 2016: AAPS reivindica judicialmente que nas migrações 
do plano BD para o Sabesprev Mais, fossem transferidos apenas os valores 
da poupança individual e respectivos rendimentos, deixando no plano BD 
a parte da patrocinadora Sabesp já que esses valores fazem parte do 
Fundo que pertence a todos os participantes (mutualista) e administrado 
pela Sabesprev. Em 1° de setembro uma nova liminar garantiu esse direito. 

• Dezembro de 2016: Os altos valores apresentados no momento da 
cobrança das contribuições extraordinárias (déficit atuarial) surpreende-
ram e chocaram os participantes. Chegam a atingir até três vezes mais do 

que os previstos na simulação apresentada anteriormente. 
Vale lembrar que essa simulação foi o instrumento ofereci-
do pela Sabesprev e que orientou os participantes a migrar, 
ou não, para o Sabesprev Mais. A Sabesprev se recusou a 
fornecer o estudo que deu origem a esses descontos, 
apesar das diversas solicitações individuais de participan-
tes e da própria AAPS.  

• Janeiro de 2017: A AAPS moveu recurso judicial 
questionando método utilizado nos cálculos e solicitando 
a apresentação do estudo que deu origem aos valores 
descontados. 

• Fevereiro de 2017: AAPS e demais instituições 
integrantes do Fórum das Entidades, buscando nova nego-
ciação com a Presidência da Sabesp, encaminhou carta 
contendo sugestões e propostas para solução das pendên-
cias, até o momento não atendidas.

• Março de 2017: Decisão judicial exige que a 
Sabesprev comprove o cumprimento da liminar, ou seja, 
que foi transferida somente a poupança individual, bem 
como exigiu a apresentação dos cálculos.

Na Saúde:
 
 Quando estamos na ativa acreditamos na garantia de 
assistência médica de qualidade para nós e nossos familiares no 
momento de nossas aposentadorias.  A realidade, no entanto, é 
outra. Enfrenta-se a redução da renda, mudança do Plano Pleno 
para outros que são muito mais caros e não se leva a reserva consti-
tuída em todos os anos de nossa vida profissional na Sabesp. 
 
Veja o que ocorreu nos últimos três anos:

• Os reajustes dos planos Sabesprev Saúde foram   
 superiores a 70%, enquanto o FIPE Saúde ficou   
 em torno de 30%,
• As mensalidades e coparticipações cada vez   
 mais altas trouxeram como consequência:
  Evasão de 25% de beneficiários que   
  buscaram planos de menor valor de
  mercado ou optando pela rede pública, e

  Substancial número optou pela perda de   
  qualidade de atendimento na mudança do   
  Plano Executivo para o Padrão.
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Nossa atuação: 

 Depois de várias tentativas para solucionar os 
graves problemas enfrentados pela categoria, não vimos 
outra alternativa senão a de recorrer ao Poder Judiciário:

• Em 2011: Em ação coletiva para incorporação dos 
aposentados e pensionistas no Plano Pleno, tivemos 
resultados favoráveis já em segunda instância.  Atualmen-
te o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça 
(Brasília). Vale ressaltar que muitos participantes que 

entraram com ações individuais buscando o mesmo pleito estão 
com liminares para retornarem ao Plano Pleno, pagando valores 
inferiores aos que são praticados para os Planos Executivo e 
Padrão.

• Fevereiro de 2016: Reunidos com a Presidência da 
Sabesp, apresentamos os problemas enfrentados e propostas para 
aperfeiçoar os atuais planos de saúde, com o objetivo de garantir 
qualidade e seu equilíbrio financeiro. Não tivemos retorno.


