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Editorial

Informativo

Que alegria em retomarmos a nossa comunicação através do Jornal da Aposchesf. Este, que é o primeiro 
de 2016, está carregado de boas informações, atualidades e prestação de serviços para você, querido 
associado. Você sabia que, cada vez mais, os idosos têm imergido no ciberespaço? Isso mesmo!  
Eles usam as redes sociais como mais um meio de interação social. Você vai saber com mais detalhes 
na nossa matéria especial sobre o assunto. Já pensou em fazer uma viagem interestadual de graça? 
Isso é possível! Esse e outros direitos, muitas vezes desconhecidos, são destaques desta edição. 
Nós também queremos chamar a atenção das pessoas com mais de 60 anos para os cuidados contra  
o mosquito Aedes Aegypti, transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya, que podem trazer sérios  
problemas de saúde aos idosos. Além disso, você vai conferir tudo o que aconteceu da terceira edição  
da festa em homenagem ao Dia Internacional da mulher.

Aproveite cada página e boa leitura! 

As alterações, propostas pela Comissão de Reforma do Estatuto e aprovadas pelo Conselho Deliberativo, 
foram analisadas, ajustadas e aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária do dia 30 de março deste ano.  
Elas permitem maior participação dos associados no destino e desempenho da Associação. A seguir,  
as principais modificações. No capítulo que trata dos Associados, foi criada a categoria de sócio colaborador 
(não suplementado) e garantida a participação deste no processo eleitoral. Na estrutura organizacional,  
as Diretorias Regionais passam a ter grande destaque, reforçando a posição como órgãos representativos, 
explicitando atribuições e definindo competências. A importância da representação da Aposchesf junto  
à Fachesf determinou a inclusão de artigo específico. Para a eleição de candidatos apresentados mediante 
proposta da Diretoria Executiva, devidamente fundamentada, fica autorizada a contribuição de 20%  
da arrecadação do mês anterior ao pleito para financiamento da campanha. O novo texto será divulgado  
no site da Associação. 

2016 ainda melhor

Novo Estatuto Social: mais completo e abrangente

Eleições na Fachesf – Aposchesf indica candidatos 

Relatório da Diretoria Executiva - 2015 

A indicação dos candidatos escolhidos pelas lideranças da Aposchesf, confirmados pelo Conselho 
Deliberativo, foi aprovada em assembleia geral extraordinária.  

Veja os nomes dos indicados para concorrer a duas vagas no Conselho Deliberativo e a uma vaga  
no Conselho Fiscal da Fachesf. 
Conselho Deliberativo:    Manoel Morais - Leônidas Marinho (suplente)
                                          Fábio Barreto - João Paulo Aguiar (suplente)
Conselho Fiscal:    Murilo Gondim - Graça Fernandes (suplente)

A eleição será realizada no dia 04 de maio e podem votar todos os filiados. 

Na Assembleia Geral Ordinária, convocada para este fim e realizada em 30 de março deste ano, 
foram apresentados o relatório relativo ao exercício de 2015, bem como o Balanço Patrimonial 
e Demonstração de Resultados de 31/12/2015 e a Proposta Orçamentária para 2016.  
O parecer do Conselho Fiscal abrangeu Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado; Síntese  
do Desempenho Econômico-Financeiro; Acompanhamento Orçamentário e Comparativo entre o Previsto   
e o Realizado. 
A Previsão Orçamentária para 2016 não foi apresentada por conter pendências das Diretorias Regionais.  
O Conselho Deliberativo determinou o prazo de 30 dias para a conclusão. Submetidos à apreciação  
da AGO os documentos supracitados foram aprovados pela unanimidade dos presentes.
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Comemorações

O clima de festa esteve presente em todas as regionais da Aposchesf  
no final do ano passado. Os associados puderam se confraternizar  
e celebrar a amizade e companheirismo. Confira tudo o que aconteceu em 
cada regional.

Saiba tudo o que aconteceu nas confraternizações de fim de ano

Campina Grande  
A alegria tomou conta da regional de Campina Grande, que esteve em festa no dia 12 de dezembro.  
A tradicional confraternização dos associados foi de absoluto sucesso e ainda contou com a participação  
do presidente da Aposchesf, Manoel Gomes de Morais e dos diretores executivos, Antonio Belo e Eli Queiroz. 
Também esteve presente o diretor de Benefício da Fachesf, Raimundo Jorge dos Santos. 

Recife
No dia 14 de dezembro, o Clube dos Oficiais foi palco para mais uma animada festa de confraternização 
dos associados da Sede da Aposchesf.  Ao som de muita música ao vivo, a comemoração  contou com um 
almoço produzido pelo Spettus e sorteio de brindes. Cerca de 800 convidados participaram da ocasião.  

João Pessoa   
A animação também encontrou 
espaço cativo em João pessoa.  
Os associados se confraternizaram 
no dia 28 de novembro com um jantar 
maravilhoso e a visita do presidente 
da Aposchesf, Manoel Gomes Morais.
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Comemorações

Santa Cruz  
O dia 6 de dezembro foi marcado por muita alegria no município de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte.  
Foi a vez da Diretoria Regional de Campina Grande realizar sua festa de confraternização. 

Fortaleza 
No dia 12 de dezembro, a churrascaria Parque Recreio recebeu a festa de confraternização natalina 
dos associados da regional Fortaleza. Tudo ocorreu na mais perfeita integração, em um clima de muito 
saudosismo, engajamento, alegria e fé; graças à dedicação e criatividade da representante da Aposchesf, 
Hermania Miranda, e do colega Luiz Cardoso Neto, que conduziram o já consagrado evento.

Natal (RN) 
Em 28 de novembro foi a vez dos associados de Natal entrarem no clima de festa e confraternização.  
Com um almoço maravilhoso, a harmonia tomou conta de todos afiliados e convidados presentes.

Aracaju 
Em 27 de novembro, na Associação Atlética BANESE de Aracaju, aproximadamente 120 associados 
participaram de uma animada festa de confraternização. Os diretores dos setores financeiro e administrativo 
também estiveram presentes. 
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Comemorações

an
os

1985 - 2015

Paulo Afonso 
A confraternização da regional de Paulo Afonso, na Bahia, foi marcada por muita música e dança.  
Ao som da banda Ninho de cobra, mais de 600 associados e convidados se divertiram no dia 8 de dezembro.  
Além de um maravilhoso jantar, a festa ainda contou com a participação do maestro Sandro Rogério  
e o coral da Chesf. 

Sobradinho   
No dia 15 de janeiro, os associados participaram de um almoço comemorativo. Na ocasião, houve premiação 
dos mais assíduos durante o ano de 2015 e ainda foi comemorado o aniversário dos que fizeram idade 
nova em janeiro. Além disso, foi colocada a placa na sala de informática, que recebeu o nome de Selvira 
Maria Xavier.

Itabaiana 
Em 26 de novembro, os associados de Itabaiana estiveram reunidos em um almoço muito especial.  
Não faltaram alegria e animação entre os afiliados.

São Paulo 
O clima de harmonia tomou conta do almoço dos associados de São Paulo, no dia 23 de janeiro, nas 
dependências do restaurante Villa’s Churrascaria. Na ocasião, foram entregues pelos diretores certificados 
de 30 anos da Aposchesf aos cinco associados escolhidos e homenageados em nome dos demais.
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Dia Internacional da Mulher

O que elas disseram

Entre poemas e debate, a comemoração foi marcada pela alegria e empolgação 

Homenagem

As associadas da Aposchesf foram presenteadas, no dia 15 de março, com 
uma comemoração dedicada exclusivamente a elas. A segunda edição da festa 
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher contou com vários momentos  
de interação. No início da tarde, as colaboradoras participaram da hora 
da beleza. A representante de cosméticos Maria José Castelo Branco deu 
ótimas dicas de automaquiagem às associadas, que, em seguida, participaram  
da palestra “Especialmente Mulher”. A partir daí, a descontração e o 
entusiasmo  tomaram conta do espaço. A palestrante Dulce Rissin desafiou a 

plateia com uma pergunta: “O que é ser mulher?” E respostas não faltaram. Nessa atmosfera de empolgação,  
a conversa seguiu com assuntos atuais e bastante pertinentes. A palestrante fez um balanço de fatos 
históricos, bem como da posição feminina na sociedade atual. Houve, inclusive, inspiração para poemas. 
Autores de grande expressão, como José Saramago, foram citados, trazendo mais beleza e riqueza ao debate.   

“Eu acho importante porque a gente amplia mais o nosso conhecimento.  
Eu mesma estou aposentada há quase 30 anos, e não conheço muita gente 
daqui porque eu trabalhava em Paulo Afonso. Então sempre que tem eventos 
aqui eu participo para interagir mais. Gostei muito.”
(Aldenora Alves) 

“Muitas mulheres ficam no cantinho, sentadas, não pensam que o mundo 
existe. Mas ele existe e nós também; continuaremos a existir até quando 
Deus permitir. Já eu sou extrovertida, mãe de dez filhos, quatorze netos, dois 
bisnetos, 74 anos; estou ótima e me sinto muito bem com tudo isso.”
(Verinalda Oliveira)

“Essa atividade congrega as mulheres aposentadas, proporcionando  
o encontro entre pessoas que há muito tempo não se viam; é uma 
oportunidade para encontrar pessoas amigas que trabalharam juntas, além 
da oportunidade de a gente refletir sobre as questões da mulher no cenário 
do Brasil e do  mundo. Eu achei muito interessante!”
(Socorro Aragão) 

“Essa palestra que fizemos, hoje, trouxe informações que talvez fossem desconhecidas para muitas 
mulheres. Além disso, mostrou que as mulheres continuam lutando, buscando o seu espaço em todos  
os segmentos da sociedade”, comentou Dulce Rissin. O presidente da Associação, Manoel Gomes de 
Morais, recitou um poema autoral, homenageando as convidadas. “ Houve um progresso muito grande 
nesse evento. Hoje, tivemos a participação de mais de 50 mulheres animadíssimas! Fiquei muito feliz com 
o resultado “. O  clima de descontração continuou e, ao som de clássicos da música popular brasileira, as 
associadas dançaram, conversaram e deram muitas risadas. Foi servido um delicioso lanche e, logo após, 
elas puderam participar de uma agitada oficina de dança. Ritmos como forró e bolero deram o tom da festa.
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Direito dos idosos: conhecer para cobrar
Transporte insterestadual gratuito está entre os direitos desconhecidos pela maioria dos idosos 

Passagem gratuita no transporte público municipal

Transporte interestadual gratuito ou com desconto de 50%

Há outras regras de prazos para solicitar a passagem com desconto. Conheça abaixo.

Para obter o benefício, basta apresentar o RG ou qualquer outro documento que 
comprove a idade acima de 65 anos. Em algumas cidades do País, já é possível 
obter o VEM (Vale Eletrônico Metropolitano). Com o VEM Idoso, o usuário terá 
seu direito à gratuidade garantida e não ficará restrito aos bancos da frente  
do ônibus, mas passará na roleta e terá acesso à parte traseira do veículo, que 
também dispõe de assentos preferenciais. Confeccionar o cartão, no entanto, 
não é medida obrigatória.

Ganham gratuidade ao transporte interestadual pessoas a partir de 60 anos 
que tenham uma renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos. 
As empresas de ônibus que fazem o transporte rodoviário interestadual 
devem disponibilizar sempre duas vagas gratuitas reservadas nos ônibus 
de classe convencional para quem se encaixa nesse perfil. Se no momento 
em que o idoso vá solicitar sua passagem a empresa de ônibus informe que 
essas duas poltronas já estejam ocupadas por outros idosos, a empresa 
deverá dar desconto de pelo menos 50% do valor da passagem cobrada para a categoria convencional.  
É necessário reservar ou retirar o bilhete entre 30 dias antes da data da viagem e até no máximo 3 horas 
antes do horário de saída do ônibus escolhido.

Atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde (SUS), prioridade em 
filas, descontos em atividades de cultura, esporte e lazer. Esses são alguns dos 
direitos assegurados no Estatuto do idoso, mas o que muitos desconhecem 
são os direitos relacionados à mobilidade que também pautam o documento.  
Com quase treze anos, o estatuto prevê garantias e direitos relacionados 
ao transporte rodoviário público e interestadual que são pouco divulgados.  
Você vai poder conhecê-los agora!

É necessário adquirir a passagem com desconto para viagens com até 500 quilômetros de distância  
em até 6 horas antes da viagem;
É necessário adquirir a passagem com desconto para viagens com 
mais de 500 quilômetros de distância em até 12 horas antes  
da viagem;
Para fazer valer o direito da gratuidade ou descontos, é necessário 
comprovar que a pessoa solicitante realmente se encaixa no perfil 
descrito pela lei.

Estatuto do Idoso 
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Dengue, zika e chikungunya. Os nomes dessas doenças, transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti, já se tornaram bastante comuns. Isso porque  
a proliferação dessas patologias cresceu de maneira significativa em todo  
o Brasil. No ano passado,  começaram a surgir centenas de casos de microcefalia  
no país, uma condição rara em que o bebê nasce com o crânio menor do 
que o normal. Uma das suspeitas é que a malformação é causada, ainda  
na gestação, pelo vírus da zika. Isso evidenciou a preocupação com as gestantes 

em relação ao mosquito. Mas os idosos também necessitam de atenção especial, pois a dengue e 
a chikungunya também trazem sérios problemas de saúde, principalmente para quem tem mais de 60 
anos. Os idosos têm um risco maior, comparado a pessoas mais jovens, ao contrair essas doenças.  
O Ministério da Saúde estima que esses problemas potencializam em até doze vezes o risco de morte 
nos idosos, pois o sistema imunológico vai enfraquecendo com a idade. De acordo com os médicos, uma 
virose como a dengue deixa o corpo debilitado, levando a outros problemas mais sérios de saúde. Algumas 
medidas simples podem ajudar a amenizar os sintomas da dengue - que são febre, manchas e dores  
no corpo.  Hidratação e repouso são fundamentais. No entanto, além do tratamento, a prevenção é o que 
não pode faltar e nunca é demais lembrar. 

Previna-se

O Aedes aegypti coloca seus ovos em água limpa, mas não necessariamente potável.  
Por isso, fique atento a recipientes dentro e fora de casa. Eles podem acumular água!  
Cuide para que pneus, garrafas, pet, copos plásticos, sacos, cascas, lonas - e outros - estejam 
protegidos, inclusive de chuvas. Caso seu quintal seja propenso à formação de poças, realize 
a drenagem do terreno. Não se esqueça também de lavar a vasilha de água do seu bicho  
de estimação regularmente e manter fechadas tampas de caixas d'água, cisternas, bacias 
sanitárias e ralos. 

O uso de repelentes, principalmente em viagens ou em locais com muitos mosquitos, é um 
método eficaz para se proteger contra a dengue. Recomenda-se, porém, o uso de produtos 
industrializados. Uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) revelou 
que repelentes caseiros não possuem grau de repelência forte o suficiente para manter  
o mosquito longe por muito tempo. 

O uso de pratos nos vasos de plantas pode gerar acúmulo de água. Há três alternativas: 
eliminar esse prato, lavá-lo regularmente ou colocar areia, pois ela conserva a umidade e ao 
mesmo tempo evita que e o prato se torne um criadouro de mosquitos.

Ralos pequenos de cozinhas e banheiros raramente tornam-se foco de dengue devido ao 
constante uso de produtos químicos, como xampu, sabão e água sanitária. Entretanto, alguns 
ralos são rasos e conservam água estagnada em seu interior. Nesse caso, o ideal é que ele 
seja higienizado com desinfetante regularmente.

Doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são mais graves em idosos

Seguem algumas dicas de como se proteger do Aedes aegypti.

Evite o acúmulo de água

Use repelente

Coloque areia nos vasos de plantas

Coloque desinfetante nos ralos
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A dança é uma atividade bastante prazerosa e isso não é dúvida para 
ninguém; mas o que pouca gente sabe é que ela pode trazer mais benefícios 
à saúde do que os exercícios físicos tradicionais. Durante muito tempo 
a dança foi considerada apenas como um instrumento de recreação  
e lazer. Hoje, estudos já conseguiram comprovar a superioridade da dança, 
nessa faixa etária, para a saúde do coração, a capacidade respiratória 
e acima de tudo, a qualidade de vida. Além disso, ela permite a queima  
de aproximadamente 700 calorias em uma hora. Para especialistas, isso se deve ao fato de que a dança  
é um dos exercícios mais agradáveis que existem. Geriatras observam que, para os idosos, dançar  
é melhor até do que caminhar, pois a atividade utiliza movimentos e grupos musculares diferentes, por isso, 
é mais completa do que a caminhada. Outros fatores que diferenciam a dança dos exercícios tradicionais  
é a melhora do equilíbrio, a socialização e o caráter lúdico, que ajuda a prevenir a depressão. Uma pesquisa 
realizada na Itália verificou que pessoas com insuficiência cardíaca que começaram a dançar valsa tiveram 
benefícios na saúde do coração e na capacidade respiratória maiores do que os obtidos por pacientes que 
se exercitavam na bicicleta ou na esteira. Esse estudo comprovou, ainda, o que médicos e especialistas já 
afirmavam: a dança é uma atividade física positivamente associada à saúde psicológica e ao bem-estar 
emocional dos idosos.

Dançar em salões coopera para uma mudança significativa de comportamento do praticante que passa 
a ser menos tímido e aprende a ter mais confiança. Outra vantagem é que ela ajuda a manter o cérebro 
em plena atividade, melhorando, desta forma, a coordenação motora e a concentração, pois eleva a 
circulação cerebral em áreas adormecidas. Com isso, reduz o estresse e a ansiedade. Foi pensando em 
todos esses benefícios que a dança pode agregar à vida dos associados que a Aposchesf  abriu um curso 
de dança. Ministradas pelo professor Stefano Bezerra, as aulas serão semanais (todas as terças), às 15h.  
Ritmos como bolero, forró e samba estarão presentes nos encontros. As oficinas já começaram, mas ainda 
dá tempo de se inscrever e aproveitar essa oportunidade maravilhosa.

Aulas de dança na Aposhesf

Dança na terceira idade: benefícios para o corpo e a mente
Além de melhorar o humor, ajuda a prevenir doenças como depressão

Qualidade de vida 

Mais informações com Carmem pelo telefone: (81) 3797.8600

O que você está esperando para aproveitar todos esses benefícios e se arriscar nos primeiros 
passos? Vale a pena praticar essa atividade que não tem contraindicação!

Conheca alguns benefícios da dança.

Melhora a flexibilidade, alongando e exercitando os músculos;
Auxilia a perda e a manutenção de peso;
Exercita a coordenação motora;
Libera endorfina, combatendo males como estresse e ansiedade;
Ajuda no equilíbrio e fortifica as pernas;
Faz bem para a autoestima;
Ameniza sintomas de doenças como: hipertensão, diabetes, osteoporose, etc;
Combate a depressão;
Estimula o convívio social, melhorando a timidez.
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Inclusão Digital 

Curtir, compartilhar, postar fotos e conversar através de chats. Essas são 
algumas práticas habituais entre os jovens nas redes sociais e isso não  
é novidade. Mas o que muitos ainda não sabem é que essa tem sido, 
também, uma realidade vivenciada pelos idosos. Quando o assunto  
é inclusão digital, a terceira idade é a classe que mais cresce no Brasil. 
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), feita  
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o salto foi 
de 222,3% entre 2005 e 2011 no número de idosos internautas.  

As redes sociais, primordialmente o Facebook, nunca foram pensadas especificamente para pessoas 
mais velhas, mas desenvolvidas para um público jovem. No entanto, o número de usuários com mais 
de 65 anos vem crescendo percentualmente desde o ano de 2008. Hoje, os idosos representam 
mais de 3% da população de usuários das redes sociais brasileiras. Marly Serejo, 66 anos,  
faz parte desse grupo ativo no ciberespaço e admite que não abre mão da sua participação diária nas redes  
sociais. “Já começo o dia compartilhando uma frase de algum pensador importante, que vai de Sócrates  
a Mário Quintana. Além disso, gosto de ver notícias e estatísticas”.

Marly Serejo é exemplo do crescente número de idosos que usam as redes sociais 
para entrosamento com outras pessoas, principalmente familiares, além do resgate 
de relações que foram construídas ao longo da vida. A aposentada da Chesf, que 
escreve para dois blogs, reconhece que as mídias digitais desempenham um papel 
muito importante na sociedade e garante que os idosos não podem se isolar dessa 
nova realidade de interação. “A era digital está aí e não podemos fingir que não 
existe. As pessoas que não se inserem perdem o caminho da história, ficam isoladas, depressivas e sem 
informação”, afirma.

Quem também não deixa de interagir com os amigos diariamente nas redes sociais 
é Antônio Belo. Aos 71 anos, o aposentado da Chesf conta que sempre teve contato 
com a informática e acompanhou bem de perto a evolução das mídias digitais.  
Para ele, a importância das novas plataformas virtuais tem sido cada vez maior: quanto  
mais utiliza esses recursos, mais aumenta a necessidade. “As redes sociais são  
ferramentas muito importantes que a tecnologia coloca a nossa disposição. Para mim, 

elas são número 1 em praticidade e rapidez. Através delas, posso informar a baixo custo, atingir um público  
enorme e, ainda, interagir com o pessoal do meu relacionamento e também com quem ainda não é”.

De acordo com especialistas, a inserção dos idosos nas redes sociais 
é uma questão de qualidade de vida, tornando-os mais ativos, além  
de ajudar a reduzir a sensação de solidão.

                        O ciberespaço é deles
Idosos têm nas redes sociais um espaço de interação social
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Coordenadoria Jurídica

Parceria

A coordenadoria jurídica da Aposchesf vem crescendo cada vez mais.  
Com um aumento considerável nos atendimentos – tanto na sede, quanto 
nas regionais – há, atualmente, sete escritórios de advocacia credenciados, 
cada um em sua área de atuação. Os dias de atendimento são: terça, quarta 
e sexta-feira, das 13h às 17h. Agora, todas as dúvidas podem ser tiradas por 
email: aposchesfcoordenadoriajuridica@hotmail.com. 
Os aposentados que necessitam de auxílio de terceira pessoa para  
a realização das atividades cotidianas podem ter o acréscimo de 25%  
no seu benefício de aposentadoria. São necessários os documentos pessoais, 

a carta de concessão da aposentadoria, laudo médico atestando a incapacidade e o indeferimento do INSS 
(é necessário fazer o requerimento do referido acréscimo de 25% no INSS antes de entrar na justiça).

A Aposchesf e a PontesTur agora são parceiras e quem sai ganhando é você, 
associado, além dos seus familiares. Todos já podem começar a planejar a tão 
sonhada viagem nacional porque há ótimos descontos. A PontesTur oferece 
serviços de passagens aéreas e terrestres, hospedagem em hotéis, além  
de pacotes e locações. Para mais informações: (81) 3302.4555.

Conheça as ações realizadas pela coordenadoria jurídica

Ações particulares mais procuradas     
    Direito de família: divórcio, alimentos, exoneração de alimentos, guarda;
    TAC (termo de abertura de crédito para financiamento de carro);
    Ações trabalhistas: periculosidade, equiparação salarial.

Ações de revisão de benefício junto ao INSS 

Ações – FGTS 

Eletricitários com direito à contagem de tempo especial;
Acréscimo de 25% nas aposentadorias por invalidez;
Aposentadoria por invalidez, benefícios de auxílio-doença ou de pensão por morte após 29 de novembro          
de 1999 até agosto de 2009;
Teto (aposentados entre 05/10/1988 e 31/12/2003);
IRSM (aposentados entre 01/03/1994 e 28/02/1997 que não receberam a URV);
Buraco Negro (aposentados ou pensionistas de aposentados entre 05/10/1988 e 05/04/1991);
Beneficiários de auxílio-acidente iniciado antes de 10/12/1997 e que, com aposentadoria posterior, 
tiveram cancelado o auxílio-acidente;
Desaposentação – processos sobrestados, ou seja, pendentes de julgamento do Supremo.

Juros progressivos do FGTS – optante pelo regime nos anos de 1966 a setembro de 1971;
FGTS – TR – 1999 até 2014 – visa cobrar as diferenças devidas aos títulares de contas do FGTS,  
de 1999 até 2014, referente à aplicação da TR, quando o índice a ser aplicado para correção monetária 
dos saldos das contas do FGTS nesse período deveria ter sido o INPC, o IPCA ou outro que efetivamente 
tivesse e tenha condições de recompor o poder aquisitivo desses saldos (pendentes de julgamento  
do Supremo).
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Diretoria Financeira

O resultado final do exercício de 2015 está sob análise dos órgãos competentes e 
será submetido à aprovação da Assembleia Geral Ordinária convocada com este 
objetivo, para o dia 30 de março deste ano, como prevê o Estatuto. Em breve 
estará disponível no site da associação.
Antecipamos, no quadro abaixo, os dados já consolidados do segundo semestre. 
Como se pode verificar, o resultado do semestre foi positivo.

Exercício do 2º. semestre de 2015

(1) Contribuição dos associados. (2) Despesas com folha de pagamento de pessoal; diárias, transporte, 
reembolso de combustível e refeições das diretorias quando em serviço; eventos sociais, lazer e assistência; 
telefone, água, energia; aluguéis; despesas com pessoal, material e serviços. (3) Outras contribuições.                  

Receitas operacionais ¹                                 

Despesas operacionais ²  

Resultado  

R$ 898.693,93

R$ 912.767,62

R$ 14.073,69

R$ 271.471,98

R$ 24.977,94

R$ 246.474,04

R$ 232.420,35

Resultado  

Resultado do semestre                               

Receitas não operacionais ³                  

Despesas não operacionais                        

Passeios

Já pensou em comemorar o Natal em Gramado? 
Programe-se!

Gramado Natal Luz (4 nts)
Inclui: 
- Aéreo com bloqueio Gol REC/POA/REC;
- Translados aeroporto/hotel/aeroporto;
- 4 noites de hospedagem no Hotel Colina Premium  
em apartamento standard com café;
- Tour uva e vinho com almoço.
Voo:
- Ida: REC-POA 04/12/2016 – 6h35/14h45
- Volta: POA-REC 08/12/2016 – 17h45/2h10
Apt Duplo 11x R$175,00 + entrada de R$ 649,00
Apt triplo/quádruplo 11x R$ 173,00 + entrada de R$ 647,00
Informações: 
- SL Viagem&Cia | Fone: (81) 3031.8828 / 3062.2140 


