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“Estamos chegando ao final de 2021, ainda com pandemia, com condicionamento da nossa liberdade individual e 
relacionamento coletivo. Estamos todos os dias sendo confrontados com limitações advindas deste tempo de exceção, que 
esperamos, que termine em breve. Este período de festa, família e reflexão deve ser aproveitado para promover os valores 
da solidariedade, partilha e promoção da dignidade humana. Deixamos aqui, uma palavra especial de esperança e 
resiliência a todos os nossos associados com desejo de um Santo Natal e um próspero Ano Novo”.
                UM 2022 COM MUITA SAÚDE. DIAS MELHORES VIRÃO E NÓS ESTAREMOS JUNTOS! 

                     EM MEIO À PANDEMIA, AFABAN SOROCABA COMPLETOU 24 ANOS SEM COMEMORAÇÃO

No dia 31 de outubro, a Afaban Sorocaba completou 24 anos de fundação mas devido à pandemia que insiste em 
continuar, ficamos pelo segundo ano consecutivo sem comemoração e também sem o nosso Almoço de 
Confraternização com os associados e familiares. O Jantar de Final de Ano também está cancelado. Mas, com o avanço 
da vacinação e a diminuição dos casos Covid, para o próximo ano vislumbra‐se a possibilidade de podermos ter o retorno 
dos Encontros com os associados da nossa base, e possivelmente, outros tipos de comemoração.
Obs. Mas enquanto esse momento não chega, cuide‐se, o Covid‐19 ainda não foi embora. Evite aglomerações e 
continue a usar máscara e álcool em gel.
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DADOS PARA DOAÇÃO:
Banco Santander – 033
Agência: 0212 
C/C:   13-002898-0
CNPJ: 55.068.811/0001-16  
       SEJA SOLIDÁRIO!
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COMEÇOU A EXECUÇÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL DAS GRATIFICAÇOES 

Informativo Afaban   

                     AÇÃO DA PLR

                     LIVRETO CABESP

Visando ajudar o associado quando da necessidade de localizar um profissional da saúde 
para seu atendimento médico, a Afaban Sorocaba confeccionou um Livreto com a Relação 
dos Profissionais de Saúde), incluindo os prestadores de serviços (Médicos, Dentistas, 
Clínicas, Laboratórios e Hospitais) de Sorocaba e demais cidades da nossa região. O objetivo 
é facilitar o associado no momento da busca, tendo em vista que havia muita reclamação 
quanto à utilização do site do Portal Cabesp. Esperamos que todos os associados já estejam 
de posse do Livreto. Para os associados que residem fora da base de Sorocaba, o livreto não 
foi enviado.

VISITE NOSSO SITE: WWW.AFABANSOROCABA.COMVISITE NOSSO SITE: WWW.AFABANSOROCABA.COMVISITE NOSSO SITE: WWW.AFABANSOROCABA.COM

Do total de 8.500 beneficiários relacionados pela Afabesp na Ação das Gratificações Semestrais, até o final de novembro 
aproximadamente 4.500 associados e 2.250 sucessores já haviam enviados a documentação para entrada da Ação 
Individual. Desse total, a Afabesp já distribuiu mais de duzentas ações plúrimas individuais (com 10 processos cada uma).
O Setor Jurídico da Afabesp e a equipe técnica continuam trabalhando a todo vapor no preparo das ações de execução. 
Cada processo engloba 10 beneficiários pertencentes ao mesmo plano de complementação, mesmo índice de reajuste 
(clausula 44 ou acordo sindical), complementação da Secretaria da Fazenda ou não. Essa separação criteriosa evitará 
discussões futuras sobre situações individuais dentro do mesmo grupo. Em breve todos os processos serão protocolados 
nas 90 Varas Trabalhistas instaladas na cidade de São Paulo e espera‐se que as sentenças sejam rápidas e 
fundamentalmente mais próximas possíveis.

Para os associados que ficaram fora da Ação das Gratificações, ficou a possibilidade de ajuizamento de Ação 
reivindicando o pagamento de PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Nesse caso, a ação reivindica o pagamento da 
PLR dos últimos cinco (5) anos retroativos à data de ajuizamento da ação e das PLRs futuras (vincendas). Quem ainda não 
entrou com esse tipo de ação, deve contatar o jurídico da Afabesp e solicitar mais informações.

A Ação do IGP‐DI abrange cerca de 10 mil associados. Em uma das últimas movimentações do processo, a justiça incluiu a 
União e o Banco Central como réus na Ação. Usando o termo mais comum, a União 'QUERIA PULAR FORA DO 
PROCESSO' e entrou com Recurso que foi rejeitado por 3x2 e continua mantida no processo. Em julgamento do MÉRITO, 
ocorrido em outubro, a decisão foi mantida e agora são quatro réus no processo: Banco Santander, Banesprev, União e 
Banco Central.
SITUAÇÃO ATUAL: Os réus apresentaram Embargos de Declaração. A Afabesp foi intimada para responder esses 
embargos e aguarda julgamento.

                     AÇÃO DO IGP-DI

                     PLANO CD: MIGRAÇÃO IMPACTA NA CABESP 

ÚLTIMAS INFORMAÇÕES DO PLANO CD:
 
1. O prazo para migração do Plano CD 
          termina dia 13 de dezembro.

2. O Plano CD só pode ser implantado se 
     o total de adesões for maior que 30%.

3. É  muito  provável que  o  Santander 
      implante o Pano CD mesmo que o 
     total de adesões não chegue a 30%.

As pessoas que estão pensando em migrar devem levar em conta 
uma questão importante: SEU FUTURO NA CABESP. Isso 
porque, a migração poderá levar a uma redução dos rendimentos, 
considerando que serão calculados em função da reserva 
individual de cada um, ou até mesmo à sua extinção, quando do 
esgotamento dessas reservas, podendo o assistido ficar apenas 
com o benefício do INSS. A situação poderá ser mais grave, caso 
os investimentos sofram perdas. Como o salário/benefício base 
para as contribuições da Cabesp não será reduzido, pelo contrário, 
será mantido e reajustado anualmente, a situação poderá ficar 
insustentável e até inviabilizar a continuidade no plano de saúde. 
Portanto, diga Não à Migração!
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