
PROGRAMAS E BENEFÍCIOS 

DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA 

FAAP/AGAP A ATLETAS E EX-ATLETAS 

PROFISSIONAIS



Por meio das AGAP é realizado o trabalho de 
assistência socioeducacional direcionado a 

atletas e ex-atletas no âmbito de seus estados

Visando a profissionalização alternativa para

o atleta que deseja ser inserido no mercado

de trabalho, o Sistema FAAP/AGAP 

disponibiliza bolsas de estudo para o ensino

fundamental, médio, superior, supletivo e 

profissinalizante.

PROGRAMA BOLSA DE 

ESTUDOS

A solicitação deve ser feita na sede da

AGAP ou pelo site 

da FAAP



CIDADANIA E PREVIDÊNCIA

O Sistema FAAP não aposenta o ex-atleta, mas

proporciona aos que se enquadram nos critérios

do programa, o benefício do pagamento das 

contribuições junto ao INSS completando o 

tempo necessário à sua aposentadoria e 

ajudando a restabelecer o vínculo

previdenciário.

Para conseguir o benefício é necessário ser ex-atleta profissional em situação de desemprego, ter

idade mínima de 45 anos e ter atuado como atleta profissinal por, no mínimo, três anos.



O Sistema disponibiliza estes auxílios aos atletas

e ex-atletas que passam por necessidade.

Cestas básicas, aviamento de receitas, exames

laboratoriais, pequenas cirurgias e, 

excepcionalmente, a contratação de plano de 

saúde e pagamento de urna funerária, taxas de 

cemitérios, entre outros.

Auxílios

alimentação, saúde e funeral



CAMPANHA DE COMBATE

À HEPATITE C

Apoio aos ex-atletas que atuaram nas décadas de 60, 70 

e 80. A maioria está com a doença e não sabe!

A doença é silenciosa e só dá sinais depois de décadas no organismo. Desde o

início da campanha, em 2010, o Sistema tem obtido resultados positivos por

meio de ações de mobiilização.

com palestras, congresssos e seminários, jogos amistosos e reuniões em clubes de futebol para

conscientizar a todos da importância do exame.

Idetificados como portadores do vírus, são assistidos com medicamentos, alimentação compatível e 

acompanhamento psicológico, inclusive para os familiares.

Com a campanha de combate à hepatice C, o Governo Federal aprovou novos medicamentos

disponibilizados pelo SUS


