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Ano 8 - Nº 44 - Novembro / 2010S A B E S P A P OS A B E S P A P O

JUSTIÇA SUSPENDE O PLANO SABESPREV MAIS!

No dia 20 de outubro, o juiz da 8ª assinassem nenhum documento; b) que a pressão da empresa é um 
Vara da Fazenda Pública, Luiz Sérgio claro sinal de que a migração vem fracassando e; c) que 

Fernandes de Souza, analisando o processo denunciassem à sua entidade de representação em caso de sofrer 
movido pelo Fórum de Entidades da Sabesp, do pressões para migrar de plano.
qual a AAPS é integrante, com o objetivo de obter No dia 28 de outubro foi realizada na sede do Sindicato dos 

a suspensão imediata do prazo de migração e a Engenheiros, em São Paulo, uma reunião de esclarecimento que 
condenação da Sabesp e Sabesprev pelo pagamento contou com a presença de mais de 200 participantes. Naquele 
do deficit atuarial, decidiu: ...“conceder a liminar mesmo dia, o escritório jurídico contratado pelo Fórum  havia 

para suspender o procedimento de transferência dos protocolado na Justiça o pedido de detalhamento por parte do Juiz 
valores e dos participantes que integram o plano originário para sobre a suspensão do aumento da contribuição dos ativos e do 
o SABESPREV MAIS”, pelo menos até que o juízo possa, desconto da contribuição extraordinária dos assistidos que não 

foram devidamente esclarecidos na liminar concedida.apresentada a contestação, analisar as alegações e documen-
Tribunal nega recurso judicial da Sabesp - Em decisão tos juntados pelas requeridas”...

proferida na tarde do dia 04 / 11, o Tribunal de Justiça de São Paulo A SABESP e SABESPREV, desrespeitando esta decisão 
judicial passaram a emitir diversos comunicados como forma de indeferiu pedido da Sabesp que pretendia a suspensão da Liminar 
pressão e intimidação informando o prazo final (04/11/2010) para concedida no processo movido pelo Fórum de Entidades contra o 
que os participantes fizessem a adesão, ou seja, uma nova invenção plano Sabesprev Mais.
da diretoria para burlar a liminar concedida em favor dos Suspensa a cobrança de contribuição extraordinária - No 
participantes. Diante dessa situação, o Escritório Direito Social, dia 08 / 11 o juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo julgou 
contratado pelo Fórum de Entidades, denunciou ao juiz responsável procedente o recurso de embargos de declaração interposto pelo 
a conduta ilegal de ambas para que fossem tomadas as medidas advogado Ricardo Só de Castro, do Escritório de Direito Social, e 
punitivas previstas na legislação. decidiu suspender a cobrança de contribuição extraordinária dos 

Na sequência, o Fórum emitiu diversos comunicados dirigidos participantes e assistidos, juntamente com o processo de migração e 
aos empregados ativos e aos aposentados e pensionistas transferência de reservas e participantes, conforme liminar ante-
suplementados insistindo junto aos mesmos para que; a) não riormente concedida.

Assim, a Sabesp e a Sabesprev estão proibidas de realizar a cobrança de contribuição extraordinária de todos os participantes 
ativos e dos assistidos integrantes do Plano de Benefícios Básico, e também de proceder a transferência de participantes e 
reservas para o plano Sabesprev Mais, enquanto vigorar a liminar concedida. 

Sem dúvida alguma esta decisão traz uma sensação de alívio a todos os envolvidos e a certeza de que estamos no rumo certo. Mais do 
que nunca a mobilização é importante para a manutenção dos direitos dos trabalhadores, aposentados e pensionistas da Sabesprev. 

12 de dezembro (domingo) - 12 horas
Clube Homs – Av Paulista, 735.

Buffet: GM Banqueteria
Animação: Sena Sopra Metais

Decoração: Lucia Traldi

Sócios e cônjuges: R$ 20,00 por pessoa
Convidados: R$ 50,00

Confraternizações de Final de Ano

Buffet: Pitadas de Amor
Músicos: Trio Lobão 

Flores: Gardênia
(Blow Up) 

17 de dezembro  (sexta-feira) - 20 horas
Associação de Engenheiros 

e Arquitetos de Santos (AEAS)

Sócios e cônjuge: R$ 20,00 por pessoa
Convidados: R$ 55,00

Doe 1 Kg de alimento não perecível na retirada do seu convite e concorra a um brinde especial. 
Os alimentos arrecadados serão doados a entidades beneficentes.

No dia 20 de outubro, o juiz da 8ª assinassem nenhum documento; b) que a pressão da empresa é um 
Vara da Fazenda Pública, Luiz Sérgio claro sinal de que a migração vem fracassando e; c) que 

Fernandes de Souza, analisando o processo denunciassem à sua entidade de representação em caso de sofrer 
movido pelo Fórum de Entidades da Sabesp, do pressões para migrar de plano.
qual a AAPS é integrante, com o objetivo de obter No dia 28 de outubro foi realizada na sede do Sindicato dos 

a suspensão imediata do prazo de migração e a Engenheiros, em São Paulo, uma reunião de esclarecimento que 
condenação da Sabesp e Sabesprev pelo pagamento contou com a presença de mais de 200 participantes. Naquele 
do deficit atuarial, decidiu: ...“conceder a liminar mesmo dia, o escritório jurídico contratado pelo Fórum  havia 

para suspender o procedimento de transferência dos protocolado na Justiça o pedido de detalhamento por parte do Juiz 
valores e dos participantes que integram o plano originário para sobre a suspensão do aumento da contribuição dos ativos e do 
o SABESPREV MAIS”, pelo menos até que o juízo possa, desconto da contribuição extraordinária dos assistidos que não 

foram devidamente esclarecidos na liminar concedida.apresentada a contestação, analisar as alegações e documen-
Tribunal nega recurso judicial da Sabesp - Em decisão tos juntados pelas requeridas”...

proferida na tarde do dia 04 / 11, o Tribunal de Justiça de São Paulo A SABESP e SABESPREV, desrespeitando esta decisão 
judicial passaram a emitir diversos comunicados como forma de indeferiu pedido da Sabesp que pretendia a suspensão da Liminar 
pressão e intimidação informando o prazo final (04/11/2010) para concedida no processo movido pelo Fórum de Entidades contra o 
que os participantes fizessem a adesão, ou seja, uma nova invenção plano Sabesprev Mais.
da diretoria para burlar a liminar concedida em favor dos Suspensa a cobrança de contribuição extraordinária - No 
participantes. Diante dessa situação, o Escritório Direito Social, dia 08 / 11 o juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo julgou 
contratado pelo Fórum de Entidades, denunciou ao juiz responsável procedente o recurso de embargos de declaração interposto pelo 
a conduta ilegal de ambas para que fossem tomadas as medidas advogado Ricardo Só de Castro, do Escritório de Direito Social, e 
punitivas previstas na legislação. decidiu suspender a cobrança de contribuição extraordinária dos 

Na sequência, o Fórum emitiu diversos comunicados dirigidos participantes e assistidos, juntamente com o processo de migração e 
aos empregados ativos e aos aposentados e pensionistas transferência de reservas e participantes, conforme liminar ante-
suplementados insistindo junto aos mesmos para que; a) não riormente concedida.

No dia 20 de outubro, o juiz da 8ª assinassem nenhum documento; b) que a pressão da empresa é um 
Vara da Fazenda Pública, Luiz Sérgio claro sinal de que a migração vem fracassando e; c) que 

Fernandes de Souza, analisando o processo denunciassem à sua entidade de representação em caso de sofrer 
movido pelo Fórum de Entidades da Sabesp, do pressões para migrar de plano.
qual a AAPS é integrante, com o objetivo de obter No dia 28 de outubro foi realizada na sede do Sindicato dos 

a suspensão imediata do prazo de migração e a Engenheiros, em São Paulo, uma reunião de esclarecimento que 
condenação da Sabesp e Sabesprev pelo pagamento contou com a presença de mais de 200 participantes. Naquele 
do deficit atuarial, decidiu: ...“conceder a liminar mesmo dia, o escritório jurídico contratado pelo Fórum  havia 

para suspender o procedimento de transferência dos protocolado na Justiça o pedido de detalhamento por parte do Juiz 
valores e dos participantes que integram o plano originário para sobre a suspensão do aumento da contribuição dos ativos e do 
o SABESPREV MAIS”, pelo menos até que o juízo possa, desconto da contribuição extraordinária dos assistidos que não 

foram devidamente esclarecidos na liminar concedida.apresentada a contestação, analisar as alegações e documen-
Tribunal nega recurso judicial da Sabesp - Em decisão tos juntados pelas requeridas”...

proferida na tarde do dia 04 / 11, o Tribunal de Justiça de São Paulo A SABESP e SABESPREV, desrespeitando esta decisão 
judicial passaram a emitir diversos comunicados como forma de indeferiu pedido da Sabesp que pretendia a suspensão da Liminar 
pressão e intimidação informando o prazo final (04/11/2010) para concedida no processo movido pelo Fórum de Entidades contra o 
que os participantes fizessem a adesão, ou seja, uma nova invenção plano Sabesprev Mais.
da diretoria para burlar a liminar concedida em favor dos Suspensa a cobrança de contribuição extraordinária - No 
participantes. Diante dessa situação, o Escritório Direito Social, dia 08 / 11 o juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo julgou 
contratado pelo Fórum de Entidades, denunciou ao juiz responsável procedente o recurso de embargos de declaração interposto pelo 
a conduta ilegal de ambas para que fossem tomadas as medidas advogado Ricardo Só de Castro, do Escritório de Direito Social, e 
punitivas previstas na legislação. decidiu suspender a cobrança de contribuição extraordinária dos 

Na sequência, o Fórum emitiu diversos comunicados dirigidos participantes e assistidos, juntamente com o processo de migração e 
aos empregados ativos e aos aposentados e pensionistas transferência de reservas e participantes, conforme liminar ante-
suplementados insistindo junto aos mesmos para que; a) não riormente concedida.

NA 

CAPITAL
NA

BAIXADA

O Fórum de Perguntas e Respostas do site da AAPS criado para esclarecimentos de dúvidas continua aberto a todos, inclusive para os ativos. 

ATENÇÃO! A AAPS estará em recesso de 18/12/2010 a 02/01/2011.

(Blow Up)



REAJUSTE DOS PLANOS DE SAÚDE ESPECIAL E BÁSICO

Através de correspondência endereçada aos titulares dos elevados no mês de aniversário dos planos. Fomos claros ainda 

planos Especial e Básico, a Sabesprev informou o valor dos quando noticiamos em primeira mão que, antes dessa alteração, 

reajustes que vigoram a partir de outubro, com desconto a partir os Planos Especial e Básico seriam reajustados em outubro, em 

de novembro de 2010(desconto feito em 29 / 10), respecti- percentuais elevados. 

vamente de 43,24% (Plano Especial) e 45,86% (Plano Básico). Esse reajuste é permitido uma vez ao ano e o percentual 

No final do mês de setembro noticiamos que a Sabesprev elevado é justificado pela Sabesprev devido ao alto custo da rede 

estudava nova forma de gerenciar o fluxo de pagamento da rede credenciada (Sírio Libanês, Nove de Julho, Laboratório Fleury 

credenciada. etc.), aliado ao número cada vez mais reduzido de usuários 

Afirmamos que, se aprovada a proposta, teríamos o final dos destes planos. Nestas circunstâncias, o equilíbrio é muito 

rateios (pendentes desde janeiro / 10) e dos aumentos anuais difícil. 

A  AAPS, com o objetivo de proporcionar melhores condições para o cuidado da saúde de seus associados, ajuizou ação coletiva 

através do escritório de advocacia Ambra Lizot e Mello (Processo Nº 00495201006702004 - 67ª Vara do Trabalho de São Paulo), 

pleiteando que a SABESPREV seja compelida a cumprir a lei, efetivando-se a manutenção ou reintegração dos aposentados, 

pensionistas e seus dependentes ao Plano Pleno de Saúde. 

Em despacho a juíza entendeu que não se trata da hipótese de conceder a medida liminar requerida sem ouvir a SABESPREV e a 

SABESP, as quais já se manifestaram sendo que, neste momento, estamos aguardando decisão de mérito. 

Aos usuários do Plano Básico, reiteramos mais uma vez que analisem a conveniência em permanecer nesse Plano ou migrar para 

um dos novos Planos (Executivo ou Padrão), o que além de  menor custo, teria a vantagem da internação em apartamento, no caso do 

Plano Executivo. 

Conforme noticiado no último Sabespapo disponibilizamos em nosso site a edição completa 

do Manual do Cuidador, elaborado em parceria com a Social Consultoria, visando divulgar e 

orientar sobre a natureza, características e atividades das pessoas interessadas e / ou dedicadas 

a dar assistência a deficientes, idosos, dependentes etc.
Basta clicar no ícone Manual do Cuidador à direita do painel com as últimas notícias.Os interessados poderão também obter 

cópia impressa na sede da AAPS e na subsede da Baixada Santista. 
O serviço social através de seus plantões está cadastrando associados e dependentes interessados em participar de palestra 

específica de orientação a ser realizada oportunamente. 

Manual do Cuidador já está disponível no site da AAPS

Pessoas estão telefonando para nossos associados, iden-
tificando-se como pertencentes à Associação dos Aposentados 
da Previdência, na busca de adesão a uma pretensa revisão do 
beneficio do INSS.

Alertamos a todos, que não temos conhecimento dessa  
entidade, tampouco do objeto da ação judicial oferecida e não 
estamos de acordo com esta prática uma vez que temos meios 
de comunicação adequados para informar nossos associados.

ATENÇÃO! Não assine nenhum documento e nem forneça 
dados pessoais, pois você pode estar sendo 

vítima de um golpe. Caso você, associado, venha a 
ser abordado neste sentido, entre em contato com a AAPS, 
através do Plantão Jurídico. Tel:(11) 3289-8511. 

COMUNICADO URGENTE!

PROGRAME-SE! 
Data:  (domingo) 

Horário: 

Local: 

30 de janeiro de 2011
13 horas

Sede da AAPS

DIA NACIONAL DO APOSENTADO

                            SEMPRE QUE MUDAR DE ENDEREÇO OU TELEFONE 
            INFORME A AAPS! Ligue Para (11) 3289-8511.

RECEBA “ON-LINE” AS NOTÍCIAS MAIS QUENTES. CADASTRE O                                      
SEU E-MAIL pelo aapsabesp@uol.com.br.XXXXXI

Fique Ligado!

Vamos 

   comemorar 

       
     ju

ntos!


