
27 - Agosto - 2007

Incorporação da Sexta-Parte

Adiantamento do 13° será pago em setembro para segurados do INSS

               A busca pelo reconhecimento do direito à incorporação da sexta-parte aos vencimentos é opção pessoal dos interessados 
que poderão, se assim quiserem, promover ação individual na Justiça do Trabalho. 

Após cuidadoso exame da questão, que considerou o cenário institucional e as probabilidades de sucesso, baseadas 
ainda em pareceres de escritórios jurídicos especializados, bem como para manter um posicionamento coerente com a estratégia  
adotada por esta entidade no encaminhamento das questões relacionadas à manutenção do pagamento da complementação e 
não incidência da contribuição previdenciária, a Diretoria da AAPS decidiu não promover ação coletiva sobre o assunto. 

 Outro aspecto considerado é o prazo prescricional de dois anos para pleitear a incorporação da sexta-parte, uma vez que, 
apenas os aposentados que se desvincularam da empresa a partir de julho de 2005, em tese, poderiam buscar o reconhecimento 
desse direito na Justiça.

               A antecipação de 50% do 13º salário para agosto de 2007 aos beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), 
foi regulamentada pelo Decreto nº 6.164, de 20 de julho de 2007, publicado no Diário Oficial da União do dia 23/07 e o pagamento 
sairá na folha de benefícios de setembro.  
            Aposentados e pensionistas, em sua maioria, receberão 50% do valor do benefício. A exceção é para quem passou a re-
ceber o benefício depois de janeiro de 2007.  Neste caso, o valor será calculado proporcionalmente. O segurado deve ficar atento 
porque sobre esta parcela não incide o desconto do Imposto de Renda, que será feito na parcela paga em dezembro.
           O acordo que garantiu a antecipação foi fechado pelo ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, e representantes da 
Cobap (Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas), dos sindicatos dos aposentados  da Força Sindical, CUT e CGT. 
Pelo acordo, a antecipação do 13º será mantida até 2010, último ano da atual gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

       Os aposentados e pensionistas 
(assistidos) que recebem a suplemen-

tação pela Sabesprev devem ficar atentos e 
responder ao recadastramento nos prazos 

definidos. Os nascidos nos meses de abril, maio e junho que 
não atenderam ao recadastramento, já tiveram seus 
benefícios  suspensos. 

Evite surpresas desagradáveis! A Sabesprev está 
enviando formulários aos participantes assistidos de acordo  
com a data de aniversário. Se os dados estiverem corretos no 
formulário encaminhado, basta assiná-lo e devolvê-lo à 
Sabesprev. Mas, caso seja necessário efetuar alguma 
atualização ou correção, você deverá utilizar a coluna ao lado, 
nos espaços em branco, preenchendo com letra de forma. 

Suplementados da Sabesprev – Atenção para o recadastramento!

Para reconhecer e valorizar o charme, a simpatia e a elegância dos nossos associados.
Conheça o regulamento do concurso no site da AAPS. Inscrições em nossa secretaria até 18 de setembro.

Desfile e escolha dos vencedores no dia 21 de setembro – no Baile da Primavera

ENVIO DO FORMULÁRIO

julho de  2007

outubro de 2007

janeiro de 2008                    

MÊS DE ANIVERSÁRIO

julho, agosto e setembro

outubro, novembro e dezembro

janeiro, fevereiro e março                         

PRAZO PARA DEVOLVER À SABESPREV

Até setembro de 2007

Até dezembro de 2007

Até março de 2008

Veja a seguir o calendário de envio e devolução dos formulários:

Concurso Mistress & Mister AAPS 2007

Em caso de dúvida, fale com a Central de Atendimento: 08000-55-1827.



Fique por DentroFique por Dentro
aaps

AGENDA
 Programe-se!

     Fomos informados de que pessoas identificando-se através de escritórios de advocacia estão manten-
do contato telefônico com alguns associados e, declarando-se autorizados pela AAPS, oferecem  

prestação de serviços jurídicos especializados. 

Tais escritórios já foram identificados e a diretoria da AAPS está tomando as medidas necessárias. 

Reafirmamos que, a AAPS não autoriza esta forma de abordagem junto aos seus associados por 
nenhum escritório de advocacia . A indicação de profissionais e ou escritórios jurídicos obedece a criteriosa seleção, amplamente 
divulgada através dos nossos  informativos, do site da AAPS (www.aaps.com.br) e do nosso Plantão Jurídico. 

Alerta: cuidado com oportunistas!

De segunda a sexta-feira - das 13 às 17 horas - em nossa sede à Rua 13 de maio, 1642 - Bela Vista - São Paulo - Capital
Tel: (11) 3289-8511 ou via e-mail: pmosterio@aaps.com.br  

TIRE SUAS DÚVIDAS NO PLANTÃO JURÍDICO DA AAPS!

SETEMBRO

AGOSTO

18 horas
19 horas

Reunião do Conselho Deliberativo

 Bingo na AAPS

Peça: “Motel Paradiso” – Teatro Bibi Ferreira

De 5 a 9 de novembro – em Bertioga

São Paulo

Escolha uma modalidade

e inscreva-se

em nossa secretaria.

BAILE DA PRIMAVERA

Escolha da Mistress & Mister AAPS 2007

21 de setembro – 19 horas – Clube Piratininga

Buffet especial – Música ao vivo – Atrações surpresa

Vagas limitadas. Reservas antecipadas na secretaria da AAPS.

Coral AAPS 
Ensaios todas as quartas-feiras,
às 17h30min, em nossa sede.

Espaço Cultural AAPS  
Para sócios e cônjuges.

Venha divulgar o seu talento em nossa sede.

Atividades Permanentes

Participe da 2ª Olimpíada da AAPS

Reajuste do Plantão Médico Sabesprev 24 horas

        O Plantão Médico Sabesprev 24 horas foi reajustado em 01/08/2007 segundo a variação do INPC do período
               
               Assim, o valor mensal cobrado pelo Programa passará de R$ 5,59 para 5,93. Como não foi possível aplicar o reajuste
(de dezembro/05 à agosto/07), em 6,15%.

em 30/07/2007, a diferença de R$ 0,34 será acrescida na parcela de 30/08/2007 totalizando o valor de R$ 6,27............................

14 horas

Caso você receba algum contato desta natureza, 
identifique a fonte (nome,endereço, telefone) e comunique-se com o Plantão Jurídico da AAPS.
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