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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Em cumprimento às disposições estatutárias, apresentamos o Relatório Anual de Atividades da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp – AAPS, referente
ao exercício de 2016.
Em nosso relatório anterior, relacionando os acontecimentos mais marcantes de 2015,
expusemos os fatos e expectativas que iriam orientar nossas ações no presente exercício. Todas nossas esperanças foram depositadas na possibilidade de que Sabesp e
Sabesprev se sensibilizassem com as dificuldades que atingem seus colaboradores
ativos e aposentados, em suportar os ônus a eles impostos.
Por meio de um programa intensamente divulgado, conseguiram convencer cerca de
3500 integrantes do Plano de Benefício Definido (BD) a migrarem para o Plano de
Contribuição Definida (CD). As simulações apresentadas, infelizmente, não traduziram
a real situação para aqueles que decidiram permanecer no BD. Como resultado, cobranças abusivas de contribuição extraordinária para pagamento de déficit estão acarretando sérios problemas financeiros para os que ali permaneceram, pois, os valores
determinados pela Sabesprev se mostraram muito maiores do que aqueles inicialmente previstos.
A AAPS em diversas ocasiões questionou esses cálculos. Solicitamos da Sabesprev a
apresentação dos critérios utilizados para podermos, juntos, achar soluções mais condignas à massa remanescente do BD.
O questionamento do pagamento do “serviço passado” continua sem comprovação.
Temos a certeza que a aceitação da Sabesp do não pagamento desses valores, total
ou parcialmente, poderá amenizar, em grande parte, o déficit calculado.
A AAPS, em virtude de sua ação, que obteve liminar em 2010, tem sido acusada de
dificultar entendimento entre as partes, gerando os déficits atuariais. Ora, por várias
vezes procuramos a Sabesp e Sabesprev para que, em conjunto, pudéssemos encontrar soluções para pôr fim a essas questões. Entretanto, essas tentativas foram infrutíferas, não restando alternativa a não ser apelar para a justiça. Todas as tentativas
feitas para abertura de negociações ficavam condicionadas a retirada das ações em
curso. Quando conseguíamos reunir para discutir o plano previdenciário sempre se
colocava na mesa de negociação o reajuste dos Planos de Saúde, o que impossibilitava qualquer tipo de acordo, devido à natureza de suas finalidades.
Outro grande fator de preocupação dos aposentados é referente aos reajustes dos
planos de saúde. É quase inconcebível que planos de autogestão apresentem resultados tão negativos. A promessa do estudo de uma nova modelagem desses planos e a
participação da AAPS neles ainda não apresentaram resultados satisfatórios. Uma
única reunião, feita em meados do segundo semestre, continua com resultados pendentes pela demora na tomada de ações por parte da Sabesprev. Os reajustes estabelecidos em abril felizmente não foram aplicados em sua totalidade, pois caso o fossem, inviabilizariam o atendimento da maioria dos usuários. Continuamos aguardando
soluções mais factíveis para toda essa situação.

Esperamos que o ano que se aproxima traga luz à discussão de toda essa enorme
quantidade de indefinições, para que possibilitem aos colaboradores, ativos e aposentados um pouco mais de tranquilidade, em retribuição a tudo aquilo que foi feito pela
nossa empresa.
Embora tudo o que foi dito represente preocupação a nossos associados, a AAPS
continua proporcionando aos mesmos, através de suas diretorias, evento e atividades
culturais e esportivas que tem obtido grande aprovação. A Diretoria de Comunicação e
Marketing também tem levado, tanto aos associados quanto ao público externo, todas
as notícias importantes relativas à nossa associação.
Temos participado de reuniões do Fórum das Entidades Estaduais para conhecimento
do que vem ocorrendo com relação aos aposentados das outras entidades públicas e
privadas, do Estado.
Essas ações nos incentivam a continuar na luta pela melhoria de vida de nossos associados, e, se Deus quiser, atingiremos nossos objetivos.
É o que mais desejamos.

MAXIMIANO BIZATTO
Presidente
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MOVIMENTAÇÃO DE ASSOCIADOS

SÓCIOS
EM 2015:

3225

NOVOS
SÓCIOS:
80

FALECIDOS:

DESLIGADOS:

71

62

SÓCIOS
EM 2016:
3172

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Tem como missão:
 Executar as atividades de suporte administrativo e logístico;
 Dotar a entidade de um sistema de informações compatível com suas necessidades;
 Desenvolver atividades e ações para a Diretoria de recursos humanos, o suprimento
de materiais, serviços e obras necessárias ao bom andamento da entidade;
 Realizar os serviços de atendimento aos associados e a terceiros;
 Zelar pelo patrimônio da entidade.

No ano de 2016 foram desenvolvidas as seguintes ações:
- Contratação de funcionário temporário para preparação de Imposto de Renda dos
associados;
- Finalização do processo de upgrade do Banco de Dados;
- Informatização do acervo da Biblioteca do andar térreo;
- Negociações com a CECRES para a implantação de convênio com a AAPS, a fim de
disponibilizar os serviços da cooperativa aos funcionários da associação;
- Contratação de uma empresa de jardinagem para manutenção quinzenal dos jardins
da AAPS;
- Compra de ferramenta própria para a manutenção dos vidros externos da sede social.
- Início de contato com preparador físico para a prestação de serviços aos associados
e dependentes na área comum do reservatório da AAPS.

DIRETORIA FINANCEIRA
Tem como missão:
 Administrar os riscos financeiros da associação;
 Ser responsável pelo planejamento financeiro da entidade;
 Avaliar os projetos para retornos satisfatórios;
 Realizar a Diretoria do capital de giro e investimentos;
 Acompanhar o budget, corrigindo desvios;
 Supervisionar toda a parte das funções de suporte financeiro;
 Interagir com todas as áreas da entidade.

No ano de 2016 foram desenvolvidas as seguintes ações:
- Planejamento, organização, direção e controle das atividades financeiras da
associação;
- Fixação de políticas de ação e de acompanhamento para cumprimento dos objetivos
e metas estabelecidos;
- Gerenciamento completo da área financeira, contemplando as atividades de
planejamento financeiro, contas a pagar e a receber, cobranças, diretoria patrimonial,
coordenação das atividades de tesouraria e de controladoria;
- Planejamento, análise, acompanhamento das execuções orçamentárias,
gerenciamento da área contábil, financeira e apuração de impostos e rotinas fiscais.

MEMBROS DO GRUPO FINANCEIRO:






AFFONSO CELSO NOGUEIRA DE ANDRADE
GERSON DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS MACHADO SCHEFFAUER
JOSÉ LUIZ TRINCA
MAXIMIANO BIZATTO

DIRETORIA SOCIOCULTURAL E
ESPORTIVA
Tem como missão:
 Promover atividades de caráter educativo e cultural, visando a prevenção à saúde,
vida saudável e integração social;
 Organizar eventos sociais, esportivos, recreativos e demais atividades de lazer para
os associados;
 Propor taxas, contribuições e isenções para eventos e serviços prestados aos associados

No ano de 2016 foram desenvolvidas as seguintes ações:
- Organização dos eventos Dia Nacional do Aposentado, Dia Internacional da Mulher,
Bingo, Festa Junina, Baile da Primavera, Dia do Idoso e Festa de Confraternização
de Final de Ano;
- Promoção de atividades diversas em nossa sede social, tais como: Coral Canto das
Águas (gratuito), Dança de salão e Quick Massage;
- Oferecimento de Ginástica Funcional, a associados e dependentes, na área comum
do Reservatório da Treze de Maio;
- Gestão das relações com o Grupo de Apoio ao Social (GAS), formada por voluntários
associados da AAPS, e que acompanha as atividades da Diretoria.
- Além destes macros eventos, foram também patrocinadas as seguintes ações:
viagens a Cardoso e a Aparecida do Norte, palestra educativa e inúmeros eventos de
corridas de rua com a presença de associados.

MEMBROS DO GRUPO DE APOIO AO SOCIAL (GAS):





ANTONIO CARLOS JULIÃO
CÉLIA REGINA GERVÁSIO DA SILVA BOTELHO
MARIA DO CARMO ZAGOLIN
MARIA SILVIA TAVARES CARDOSO

DIRETORIA DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL
Tem como missão:
 Desenvolver programas e ações destinados à assistência social dos associados;
 Executar atividades de controle e acompanhamento, com relação aos Planos de Assistência Médica e Odontológica e Apólices de Seguros, desenvolvendo, inclusive, estudos e ações visando o acesso dos associados de menor renda a esses benefícios;
 Acompanhar, junto às demais entidades de representação, das atividades que visem
à melhoria ou desenvolvimento dos planos de assistência médica e odontológica dos
associados;
 Desenvolver e promover campanhas assistenciais, educativas e preventivas visando
à preservação da saúde dos associados.

No ano de 2016 foram desenvolvidas as seguintes ações:
- Participação ativa na Comissão de Saúde da SABESPREV, defendendo os interesses
dos associados da AAPS;
- Promoção da Campanha Dia de Combate ao Diabetes e à Obesidade, na sede, dirigida
aos associados e moradores da região;
- Defesa da AAPS, bem como impetração de ações formais de discordância, quanto
aos
aumentos anuais dos planos de saúde da SABESPREV;
- Acompanhamento da ação judicial para reivindicação do direito dos aposentados em
utilizar o Plano Pleno de assistência médica da SABESPREV;
- Apresentação de linha jurídica alternativa para ações individuais, que visam assegurar
aos aposentados o retorno ao Plano Pleno de saúde
- Esclarecimentos aos associados do estágio da ação e negociações, bem como
orientação nesta fase de transição, em que se aguarda decisão judicial;
- Conscientização sistemática dos associados na prevenção de doenças com maior
incidência na população de idosos, através dos veículos de comunicação da AAPS .
- Elaboração do plano base de qualidade de vida, integrado com a Diretoria Social,
afim
de nortear programas de integração, saúde, lazer e cultural.
- Gestão do plantão dos serviços de assistência social aos associados em São Paulo e
Baixada Santista, envolvendo orientação social e previdenciária, bem como

intervenções e visitas em casos de falecimento e saúde;
- Gestão das relações com a Comissão de Saúde, formada por voluntários associados
da AAPS, e que acompanha as atividades da Diretoria;
- Participação no Comitê de Saúde da Sabesprev.

MEMBROS DA COMISSÃO DE APOIO À SAÚDE (CASA):













ALCEU SAMPAIO DE ARAÚJO
ARMANDO SILVA FILHO
CID BARBOSA LIMA JR.
JAIRO BONIFÁCIO
JORGE MARQUES RABAÇA
JOSÉ FRANCISCO FURQUIM DE CAMPOS JR.
JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA
LEONARDO LEVY
MANUEL DA SILVA PORTO
MARIO RUBENS ALMEIDA DE MELLO
PAULO ROBERTO MENEZES
SHIRO YAGUINUMA

DIRETORIA DE ASSUNTOS
PREVIDENCIÁRIOS
Tem como missão:
 Desenvolver pesquisas e estudos sobre a Legislação Previdenciária em geral e acompanhar a gestão do Fundo Previdenciário Sabesprev;
 Manter intercâmbio com entidades congêneres vinculadas à Diretoria de fundos
previdenciários;
 Propor medidas e/ou ações que possam contribuir para defesa dos interesses dos
associados ativos ou assistidos vinculados ao Fundo Previdenciário;
No ano de 2016 foram desenvolvidas as seguintes ações:
- Acompanhamento e participação nas negociações da AAPS junto à SABESP e à
SABEPREV visando:
a) obter a manutenção do Plano de Benefício Definido (BD) aos aposentados
assistidos, nas condições atuais;
b) conseguir garantias da SABESP para o equacionamento do déficit previdenciário, de forma que os aposentados assistidos não sejam penalizados
com o pagamento do referido déficit;
c) conseguir o pagamento do serviço passado que não foi incorporado ao patrimônio quando da criação do plano;
d) manter a ação judicial em andamento que desde outubro de 2010 mantém
suspensa a transferência dos participantes para o Plano Sabesprev Mais.
RESULTADOS DO PROCESSO 00.38970-61.2010.8.26.0053 – 8ª VARA DA
FAZENDA – CONCLUSÃO:
a) Em 16/02/2016 a Juíza Dra. Simone Viegas de Moraes Leme julgou improcedente a ação cujo objeto era a proibição das migrações do plano de benefício definido BD para o Sabesprev Mais e também o equacionamento do
serviço passado. Revogou também a liminar.
b) Em 10/3/2016 a AAPS entrou através de seus advogados com Embargos
de Declaração com Pedido de Atribuição de Efeitos Suspensivos e Modificativo que foi rejeitado pela Juíza Dra. Simone Viegas de Moraes Leme;

c) Em 09/05/2016 a AAPS entrou através de seus Advogados com Recurso
de Apelação Recorrente com Isenção de Adiantamento de Custas Conforme Sentença, até esta data 06/03/2017 em análise pela Juiza sem encaminhamento e consequentemente sem conclusão.
PROCESSO DE MIGRAÇÃO DO PLANO BD PARA SABESPREV MAIS:
a) A Sabesprev promoveu o processo de migração com autorização da PREVIC durante 13 dias no mês de |agosto/2016 (de 18/08/16 até 30/08/16).
PROCESSO 1086778-88.2016.8.26.0100 – 28ª VARA CIVEL DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO -JOÃO MENDES JUNIOR:
a) Em 18/08/16 a AAPS entrou através de seus Advogados com pedido de
Ação Cautelar Antecedente para que as migrações do plano BD para o
Plano Sabesprev Mais somente fossem transferidos os ativos da poupança
individual de cada participante deixando no plano BD a parte da Patrocinadora SABESP e seus respectivos rendimentos no que foi atendida com
uma LIMINAR (01/09/16).
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (DÉFICIT ATUARIAL):
a) Em dezembro/2016 a SABESPREV lançou a cobrança extraordinária do
déficit atuarial para todos os participantes do Plano de Benefício Definido
(BD) e também da Patrocinadora SABESP.

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES E PROVIDÊNCIAS DA
AAPS:
a) A AAPS, em 2017, deverá entrar com recurso na justiça visando atenuar o
pagamento da contribuição extraordinária, que tanto sacrifica o orçamento
familiar dos participantes, do plano de benefício definido (BD) e nossos associados;
b) A Comissão de Assuntos Previdenciários, formada por voluntários associados da AAPS, que acompanha as atividades da Diretoria., tem dado total
apoio ás iniciativas jurídicas da AAPS.

MEMBROS DO GRUPO PREVIDENCIÁRIO:















ANTONIO CARLOS JENS
ARMANDO SILVA FILHO
CID BARBOSA LIMA JR.
ESTELA DOS SANTOS RODRIGUES PERES
JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS
MARIO RUBENS ALMEIDA DE MELLO
MAXIMIANO BIZATTO
NELSON LUIZ STÁBILE
OLAVO ALBERTO PRATES SACHS
ORLANDO DINIZ VULCANO JR.
PAULO ROBERTO MENEZES
SHIRO YAGUINUMA
WALTER ANTONIO ORSATTI

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E
MARKETING
Tem como missão:
 Gerir e otimizar as mídias impressas e eletrônicas da AAPS, oferecendo aos associados e ao público geral, informações adequadas na oportunidade, tempo, lugar, qualidade e quantidade requeridas;
 Gerir o sistema de marketing e endomarketing da entidade, bem como suas interrelações no que tange aos aspectos: definição de vias e veículos de informação, proposição de estratégias de comunicação e de marketing, administração da marca e estabelecimento de programas e campanhas permanentes de divulgação institucional;
No ano de 2016 foram desenvolvidas as seguintes ações:
- Coordenação de publicação de notícias e informações no site da AAPS;
- Elaboração de 04 edições do Informativo Sabespapo,
- Elaboração de 32 Edições do Boletim Eletrônico "Fique por Dentro News";
- Participação ativa na FENASAN 2016 dentro do Programa de Novos Sócios;
- Pesquisa no site: “Como você costuma ler o Sabespapo?”
- Manutenção dos canais de comunicação: Caixa de sugestões e Mural de
Classificados;
- Otimização dos veículos de comunicação: impresso, eletrônico e e-mailing, inclusive
com a migração do site da AAPS para nova plataforma, Locaweb, o que tornou o
funcionamento do sistema do Banco de Dados e o próprio site mais estávei;
- Migração do Boletim Eletrônico “Fique Por Dentro News”, assim como o site, para
nova plataforma da Locaweb, proporcionando melhoria global na operação de
confecção e disparo dos boletins.
- Gestão das relações com a Comissão Editorial, formada por voluntários associados
da AAPS, que colaboram com as atividades da Diretoria.

MEMBROS DA COMISSÃO EDITORIAL:







CELIA REGINA GERVÁSIO DA SILVA BOTELHO
ILKA MARIA MACHADO
JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA
PAULO ROBERTO MENEZES
RAQUEL BRAGANHOLI
WAGNER DE JESUS BAPTISTA

DIRETORIA DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
Tem como missão:
 Representar a AAPS perante órgãos do executivo, do legislativo, do judiciário, bem
como federações, confederações, sindicatos e demais entidades de representação
dos aposentados e pensionistas;
 Representar o presidente da AAPS, sempre que solicitado, nas relações com sindicatos e associações de representação dos empregados da Sabesp;
 Propor o encaminhamento de gestões de interesse dos associados junto às diretorias
da Sabesp, Sabesprev, com a Secretaria de Energia e Saneamento e ARSESP;
 Organizar e coordenar a mobilização de associados para participação em eventos externos.
No ano de 2016 foram desenvolvidas as seguintes ações:
- Participação nas assembleias e reuniões mensais da Diretoria da Federação das
Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo – FAPESP;
- Participação na reunião da Conferência Nacional dos Servidores Públicos sobre a
criação da central Sindical dos Servidores Públicos do Brasil;
- Representação da AAPS nas solenidades de comemoração do Dia Nacional do
Aposentado promovida pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas
– COBAP, realizada na Cidade de Aparecida do Norte;
- Participação nas reuniões do Fórum das Associações dos Aposentados e
Pensionistas das Instituições Estatais do Estado de São Paulo – FEASP;
- Visitas diversas, representando a AAPS em eventos de natureza externa, tais como:
jubileus, festas temáticas e de confraternização de entidades coirmãs com objetivo
relacionados a aposentados e pensionistas.

DIRETORIA REGIONAL DA
BAIXADA SANTISTA
Tem como missão:
 Administrar a subsede da Baixada Santista com vistas a atingir os objetivos estabelecidos, zelando pelos seus bens e haveres, bem como, pela sua imagem interna e externa;
 Representar os associados em sua área de atuação comunicando as necessidades e
demandas identificadas;
 Proporcionar informação e atendimento aos associados da Baixada Santista sobre
assuntos de seu interesse encaminhando-os, quando for o caso, para os serviços disponibilizados pela AAPS;
 Organizar eventos educativos, sociais, esportivos, recreativos e demais atividades
destinadas à melhoria da qualidade de vida e do nível sociocultural dos associados;
 Promover a realização de campanhas e eventos em sua área de atuação visando a
ampliação do quadro associativo da AAPS.
No ano de 2016 foram realizadas as seguintes ações:
- Coordenação da participação de associados da Baixada Santista nos eventos
organizados pela sede, na Capital: Dia Nacional do Aposentado, Aparecida do Norte,
Festa Junina, Baile da Primavera, Dia do Idoso e Festa de Confraternização;
- Organização do Dia Internacional da Mulher, com chá da tarde;
- Organização de passeio a Fazenda Angolana e Parque Maeda, com a participação
de associados da Baixada Santista e Capital;
- Organização de passeio com almoço e show no Estância Alto da Serra – Boi no
Rolete;
- Realização de passeio cultural e compras na capital;
- Organização da Festa de Confraternização da Baixada Santista;
- Aulas gratuitas de informática, ministradas na subsede.
- Além destes eventos, a sub sede ofereceu os seguintes atendimentos: plantões
quinzenais de atendimento jurídico, plantões semanais de assistência social; plantão
com agendamento de auxilio gratuito dos associados para elaboração da declaração
anual de Imposto de Renda prestado pela associada Maria Cristina Mancuso.

MEMBROS DO GRUPO DE APOIO DA SUBSEDE DA BAIXADA SANTISTA:



IRACEMA MARIA TEXEIRA GIÃO
MARIA CRISTINA MANCUSO ROCHA

ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Tem como missão:
 Promover a ampla defesa dos direitos dos associados, desenvolvendo ações constantes das legislações relativas à cidadania, ao Estatuto do Idoso, à saúde e outras;
 Acompanhar as ações interpostas em nome dos associados;
 Contribuir na tomada de decisões que impliquem na prevenção de ações que venham prejudicar interesses dos associados;
 Orientar e encaminhar os associados nas causas individuais;
 Atender e encaminhar os assuntos de complementação e suplementação de aposentadorias e pensões, bem como de INSS;
 Atuar preventivamente nas ameaças aos direitos dos associados;
 Buscar oportunidades jurídicas, que possam beneficiar os associados;
No ano de 2016 foram desenvolvidas as seguintes ações:
- Gestão e acompanhamento das atividades jurídicas exercidas pelos escritórios
jurídicos contratados pela AAPS;
- Plantão Jurídico, com o objetivo de atender, orientar e encaminhar os associados em
questões de natureza judicial e extrajudicial;
- Apoio ao associado envolvendo em especial as seguintes questões: imposto de
renda, pensão por morte, correção do fundo de garantia, manutenção ou melhoria de
proventos de aposentadoria;
- Assessoria à diretoria na formulação e acompanhamento dos contratos firmados pela
entidade.
Ações específicas:
- Acompanhamento do processo de recuperação de créditos da massa falida do Banco
BVA/S.A;
- Ação para Inclusão dos sócios da AAPS no Plano Pleno de Saúde oferecido pela
Sabesp aos empregados ativos;
- Continuidade da ação de integralidade – que analisa os documentos apresentados
referente ao não-pagamento dos valores a cerca de 36 viúvas. O levantamento das
confirmou o não-pagamento por parte da Sabesp. O escritório responsável entrou
com novo processo para reaver esses créditos;
- Ação visando o reenquadramento dos aposentados e pensionistas na estrutura de
Cargos e Salários da Sabesp;

- Ação visando a impossibilidade de transferência das reservas mutualistas do Plano
de Benefício Definido (BD) para o Plano de Contribuição Definida (CD) quando da
migração.

MEMBROS DA COMISSÃO DE APOIO JURÍDICO (CAJU):








JAIRO BONIFÁCIO
JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA
MARIO RUBENS ALMEIDA DE MELLO
MAXIMIANO BIZATTO
PAULO ROBERTO MENEZES
VALDEMAR VENÂNCIO
WAGNER DE JESUS BAPTISTA

ANEXOS

A. RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARECERES
A seguir são apresentados os seguintes demonstrativos financeiros e pareceres:
- Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas;
- Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras;
- Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis.

B. ATENDIMENTO DO PLANTÃO DE
SERVIÇO SOCIAL

SEDE DA AAPS EM SÃO PAULO:
SITUAÇÕES IDENTIFICADAS
Social

431

Casos atendidos em diversas situações

Saúde

101

Acompanhamento de diversos casos de saúde, tais como: Ortopedia, Cardiologia, cirurgias diversas etc.

Jurídico

39

Casos atendidos e encaminhados ao Departamento Jurídico/complementação

Falecimento

70

Orientação a família ref. Auxilio Funeral, seguro de vida,
complementação, etc.

Benefício/Aux. Funeral

13

Auxílio Funeral aos associados que estão adimplentes.

Convênio/Sabesprev

55

Dificuldades em liberação nos atendimentos hospitalares e exames médicos, etc.

ATENDIMENTO ANUAL
Número de Associados atendidos

709 Associados atendidos decorrer do ano

Atendimento Social

399 Associados que requer intervenção social

Associados em acompanhamento/saúde 310 Associados com problemas de saúde/internados

SUBSEDE DA AAPS NA
BAIXADA SANTISTA:
SITUAÇÕES IDENTIFICADAS
Financeiro

01

Situação de desequilíbrio financeiro.

Social

128

Situações diversas

Saúde

212

Acompanhamento de diversos casos de saúde, tais como: Ortopedia, Cardiologia, cirurgias diversas etc

Jurídico

12

Casos atendidos e encaminhados ao Departamento Jurídico/complementação

Falecimento

23

Orientação a família ref. Auxilio Funeral, seguro de vida,
complementação, etc.

Benefício/Aux. Funeral

03

Auxílio Funeral aos associados que estão adimplentes.

Convênio/Sabesprev

45

Dificuldades em liberação nos atendimentos hospitalares e exames médicos, etc.

ATENDIMENTO ANUAL
Número de Associados atendidos 340

Associados atendidos no decorrer do ano

Atendimento Social

Associados que requerem intervenção social

128

Associados em Acompanhamento/Saúde
212

Associados com problemas de saúde/internações

Convênio/Sabesprev

Dificuldades em liberação nos atendimentos hospitalares e exames médicos

45
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