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Editorial

Palavra do presidente

Aproximando-se o Natal e Ano Novo, a minha palavra é somente de agradecimento 
a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o sucesso de nossa 
administração. Esperamos que o ano que se avizinha traga para os nossos 
associados e suas famílias, muita paz, saúde e muito amor. O amor é a pedra 
fundamental do desenvolvimento sustentável da felicidade de todos. A Diretoria 
Executiva trabalhou intensamente, dentro das suas possibilidades, em prol dos 
nossos associados.
Também aproxima-se uma nova eleição da Aposchesf em fevereiro de 2017. 
Esperamos que a nova diretoria que assumir os destinos da Associação tenha 
melhores condições e oportunidades de executar um trabalho profícuo em 
benefício de nossos queridos e estimados associados, principalmente daqueles 
mais necessitados.

No próximo Jornal, será apresentada aos nossos companheiros associados uma prestação de contas das 
nossas atividades que serão encerradas no mês de março do ano vindouro. 
Que Deus abençoe e proteja a todos os seus filhos aposentados e pensionistas.

Final de ano é sempre um momento em que a gente acaba gastando muito. Por isso, nesta edição do Jornal 
da Aposchesf você vai poder entrar em contato com dicas para economizar e refletir sobre o consumo 
excessivo. Além de ficar informado sobre a importância das vacinas para a vida de todos nós. Outra informação 
muito útil é sobre os direitos que garantem a idosos e pessoas com deficiência melhor deslocamento pela 
cidade. Aqui você também vai estar por dentro de todos os eventos e encontros que aconteceram nas sedes  
da Aposchesf. Então, aproveite a leitura. E que o Ano Novo nos traga muitas alegrias.

Diretoria financeira

O resultado financeiro do primeiro semestre de 2016 apresentou resultado 
positivo. No quadro abaixo, estão os dados consolidados, já submetidos e 
devidamente aprovados pelo Conselho Fiscal. 

Exercício do 1º. semestre de 2016
Receitas                                  

Despesas 

R$ 1.122.674,95

R$ 948.049,51

R$ 174.625,44Resultado do semestre                               
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Coordenadoria jurídica

Chegamos ao final de 2016 contabilizando algumas conquistas 
e lamentando derrotas para os aposentados, como o caso do 
julgamento da Desaposentação e a Reforma da Previdência. 
Dentro dos inúmeros atendimentos realizados, seja presencial, 
via e-mail, telefone ou até mesmo postal, procuramos esclarecer, 
informar e ajuizar os mais variados assuntos no âmbito judicial, 
como por exemplo, na área de direito de família (divórcio, 
exoneração de alimentos, guarda etc.), relação de consumo 
(contrato de empréstimos bancários, plano de saúde etc.), 
bem como nas ações ajuizadas por Escritórios de Advocacia/
Advogados.
É importante ressaltar o trabalho de assistência jurídica preventiva, 
ou seja, o aconselhamento aos associados e à Aposchesf sobre 
a melhor maneira para solução ou esclarecimento de dúvida ou 
pendência jurídica.
Para atender à grande demanda de informações relativas às ações de bitributação ajuizadas por escritório 
do Rio de Janeiro para associados do Recife e das Regionais, realizamos um levantamento junto à Justiça 
Federal, ao qual os reclamantes podem ter acesso mediante consulta a esta Coordenadoria.
Outra atribuição desta coordenadoria é credenciar e monitorar os Escritórios de Advocacia/ Advogados 
para o ajuizamento de todas as ações em favor dos associados da Aposchesf - aposentados, pensionistas 
e ativos. 
Além disto, assessoramos a Diretoria em todos os contratos, convênios e na formalização de Pareceres 
jurídicos. No âmbito da empresa, temos duas ações de prestação de contas e de cobrança e estamos 
também acompanhando, juntamente com o escritório credenciado o encerramento da ATUA (Administração, 
serviços técnicos e consultoria), no órgão competente – JUCEPE e a Dissolução da Corretora – perante 
o juízo da dissolução.
Para o próximo ano, estamos estudando o ajuizamento de novas ações que irão beneficiar um número 
maior de aposentados e pensionistas (resquícios do Plano Collor Plano Verão, FGTS e Ação de Plano  
de Saúde). 
Euvânia Maria Cruz Muñoz.  OAB/PE 22.157

Sugestões, análise de casos e sugestão de credenciamento de escritórios podem ser remetidos para  
o e-mail: euvaniamcm@hotmail.com 

Atendimento: terças, quartas e sextas-feiras, no horário das 13 às 17 horas. 

Escritórios Credenciados: 
Lessa, Lucena e Freitas (ações de revisão de beneficio frente ao INSS)
Baptista e Vasconcelos (revisão de benefício do INSS- Bitributação do     
IR)
Suassuna, Guedes & Costa e Silva (ação de cunho particular dos 
associados)
Dra. Viviane Guimarães (ações de cunho particular dos associados)  
Dr. César Pereira  (FGTS e Bitributação)
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Já no dia 22 de novembro, foi a vez de chamar a atenção para a prevenção ao câncer de 
próstata, com a palestra do médico urologista dr. Gilberto Brito Jr. O tema foi analisado 
com grande interesse e participação de 40 associados. 

Novembro Azul

Eventos

A importância da prevenção do câncer de mama foi motivo de um evento especial para os 
associados. Realizado no dia 25 de outubro, o encontro teve a participação do radiologista 
dr. Gilberto Brito, que conduziu orientações práticas para o autoexame. E contou com a 
palestra da mastologista dra. Carina Brito, que despertou vivo interesse dos presentes. 

O evento ainda teve a presença de Vitória Lima e Josy Medeiros, de Campina Grande, que 
compartilharam suas experiências no projeto Mulheres de Peito, da Organização para o 
Desenvolvimento Comunitário Sustentável.

Outubro Rosa

Previsa

Na 2º edição do programa Preparação para uma Vida Saudável (Previsa), estava 
prevista a realização de quatro módulos entre os meses de novembro e dezembro. 
No entanto, só foram executados os dois primeiros: o Saúde Emocional, com  
o geriatra Eduardo Figueiredo, e o Saúde Social, com  
o psicólogo Esdras de Queiroz. 

Além disso, aconteceram atividades socioculturais, 
com as visitas ao Instituto Ricardo Brennand e ao Jardim Botânico. A execução 
dos demais módulos vai ocorrer no próximo ano, em datas que melhor atendam 
aos associados.

Últimos módulos do Previsa serão realizados no próximo ano
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Hermânia Miranda 

Uma mulher ativa e dedicada, a diretora regional da Aposchesf de 
Fortaleza, Hermânia Miranda, divide-se em muitas para colocar a 
associação em funcionamento no Ceará. Com 24 anos de serviços 
prestados à Chesf, e aposentada desde 2000, Hermânia viu na 
associação uma possibilidade de continuar a fazer uma das coisas que 
mais ama: trabalhar. Nesta entrevista, ela fala sobre a importância da 
Aposchesf na sua vida e como o trabalho realizado ajudou a enfrentar 
a aposentadoria. 

JA - Você trabalhou durante quantos anos na Chesf?

Hermânia Miranda - Trabalhei de 1976 a 2000. Aí veio o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), e 
saí. Mas fiz isso quase que contra a minha vontade, porque comecei a trabalhar quando tinha 18 anos, e 
sempre gostei muito. Assim, foi um grande baque ter que parar. Isso mexeu muito com minha qualidade de 
vida, pois eu tinha o trabalho como uma terapia. 

JA - Como você foi parar na Aposchesf?

Hermânia Miranda - Eu me aposentei e ficava procurando algo para fazer. Aí busquei a associação e me 
disponibilizei a ajudar. Alguns meses depois, fui chamada para substituir o diretor regional, aceitei e estou 
até hoje.

JA - O que a associação representa para sua vida?

Hermânia Miranda - Para mim é a continuação do que já vinha fazendo, pois estou trabalhando na minha 
área, e a Aposchesf fica dentro da Chesf. Então, é como se eu nem tivesse saído. O trabalho na associação 
melhorou minha autoestima, porque logo quando me desliguei quase que entro em depressão, vivia muito 
triste. Nesse sentido, a Aposchesf é muito importante para mim! Eu me realizo e ainda estou ajudando 
outras pessoas. 

JA - Ao longo desses anos, trabalhando de forma voluntária na associação, o que você desenvolveu?

Hermânia Miranda - Na regional eu faço tudo, não tenho secretária. Então, faço a parte de informática, 
prestação de contas, listagem dos aposentados, acompanho ações trabalhistas, desenvolvo encontros.

JA - Qual a importância que a Aposchesf tem para os associados?

Hermânia Miranda - A importância está nesse vínculo, porque quando você sai da Chesf e não é da 
Aposchesf, termina ficando praticamente isolado. A Chesf não vai mandar para você correspondência, pois 
não é mais empregado de lá. Então, o que pesa na Aposchesf é a questão social e jurídica. Funcionando, 
dessa forma, como uma espécie de sindicato, ou seja, na defesa do aposentado.

JA - Fora do trabalho, o que você gosta de fazer?

Hermânia Miranda - Gosto de ficar muito em casa, de cozinhar, assistir a filmes, curtir os meus sobrinhos 
netos. Sou muito caseira, muito família! E ainda vendo algumas coisas. Mas o meu maior hobby é a 
Aposchesf! (Risos) 

Entrevista
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Notícias

Audiência com o presidente da Chesf 

No dia 10 de novembro, a diretoria executiva e os diretores e representantes regionais da Aposchesf foram 
recebidos pelo presidente da Chesf, eng. Miranda. 

Na audiência, o presidente de Aposchesf, Manoel Morais agradeceu a acolhida e entregou uma pauta 
com reivindicações da categoria que contemplou: o Plano de Saúde para os Aposentados e Pensionistas; 
Proposta de Reforma do Fachesf-Saúde; Fachesf-Saúde Mais e Benefício Mínimo.

O presidente da Chesf mostrou-se sensível à pauta, discutindo-a com os presentes, inclusive com o diretor 
de benefícios da Fachesf que acompanhou a comitiva. Ao abordar os itens apresentados, referiu-se às 
dificuldades nacionais e da própria Chesf, prometendo mandar analisar as reivindicações, mas sem 
comprometimento. Expressou a sua alegria em poder receber os aposentados, representados ali pela 
Aposchesf, fazendo questão de cumprimentar cada um, e colocando-se à inteira disposição da associação. 
Por fim, ressaltou a importância do evento para estreitar o relacionamento entre Chesf, Fachesf e Aposhesf.

Os diretores regionais registraram com satisfação que, pela primeira vez, está havendo um excelente 
relacionamento entre Aposchesf, Chesf e Fachesf, o que é efetivamente positivo e relevante. 

Reunião dos diretores e representantes regionais

A segunda reunião anual da Diretoria Executiva com as Diretorias e Representações Regionais foi 
realizada nos dias 8 a 10 de novembro. Nela foram debatidos temas referentes a administração, finanças, 
ações judiciais e atividades sociais. Dentre esses, teve relevância a implantação do sistema de controle  
e acompanhamento do patrimônio físico da Aposchesf, apresentado pelo autor do projeto com a colaboração 
do escritório de contabilidade.

A Fachesf teve participação especial, contando com palestras do presidente, sr. Roque Fagundes, do diretor 
de benefícios, sr. Raimundo Jorge, do membro do Conselho Fiscal eleito pelos associados, sr. Murilo Gondim 
e do superintendente de saúde, dr. Silvio Cherpak. Os assuntos abordados destacaram a sustentabilidade 
dos planos de previdência e as melhorias realizadas/previstas para as instalações de saúde da sede e das 
regionais.
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Agradecimento 
Dr. Geraldo Von Sohsten

Reunião com o presidente da Fachesf

Após 30 anos de grandes serviços prestados, o superintendente 
de saúde da Fachesf aposentou-se. A associação agradece a sua 
colaboração e empenho com que tratou os assuntos pertinentes a essa 
área.

Em novembro, o novo presidente da Fachesf, Helder Falcão, recebeu 
a visita da diretoria da Aposchesf. Nesse encontro, nosso presidente, 
Manoel Morais, entregou a pauta com as mesmas reivindicações que 
já tinham sido transmitidas ao presidente da Chesf. Solícito, Helder 
mostrou forte interesse em manter um bom relacionamento com  
a nossa associação.

Fique atento

Nada melhor do que mexer o corpo e se divertir através da dança, não é mesmo? Pensando nisso,  
a Aposchesf está realizando toda sexta-feira, das 14h às 16h, aulas de dança para todos os associados 
e seus amigos. Como o sucesso da iniciativa foi grande, uma nova turma vai ser aberta em janeiro,  
às terças-feiras, das 15h às 17h. As aulas são ministradas pelo professor Stefano Bezerra e por Ana Paula. 
Para participar, você só precisa pagar R$ 60 reais mensais. Então, venha conhecer nossas aulas! Estamos 
esperando você para entrar no ritmo da dança com a gente. Para mais informações falar com Carmem,  
pelo fone: (81) 3797.8600

Vamos bailar?

Setembro foi o mês de comemorar mais um ano de vida da Aposchesf. 
O evento aconteceu no dia 16, no play do CDSH. Estiveram presentes 
o gerente regional, eng. Manoel Castro San Martim, e a administradora 
regional de Salvador, dra. Cintia Virginia. Eles ressaltaram o papel 
fundamental que a Aposchesf exerce na vida dos associados, pois 
continua unindo e dando apoio àqueles que um dia contribuíram para  
o desenvolvimento da Chesf. Ao final, foi servido um café da manhã. 

Aniversário da Aposchesf em Salvador
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Mais uma vez o fim de ano chegou e se inicia a temporada de festas, 
confraternizações e compras. Nesse ritmo, os gastos aumentam  
e muitas famílias acabam perdendo o controle das suas finanças, 
e entrando no vermelho. Assim, é preciso ficar muito atento para 
não cair em dívidas. Principalmente agora, no momento em que o 
país está passando por uma crise e as instabilidades econômicas 
terminam impactando o nosso orçamento.

Segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), apurados pela Confederação Nacional  

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em setembro deste ano, 58,2% das famílias brasileiras estão 
endividadas. Embora esse número seja menor do que no ano anterior, o porcentual é alto, pois representa mais 
da metade das famílias brasileiras. Assim, esses dados devem nos deixar em alerta para o final de ano quando  
as depesas tendem a crescer. Por isso, se você não quer ficar endividado, é necessário se organizar  
e consumir de forma consciente.

A primeira coisa que você precisa fazer é avaliar a sua situação financeira e executar um bom planejamento, 
ou seja, vê quanto dinheiro recebe mensalmente, quais os gastos fixos e quanto sobra disso tudo para 
despesas extras ao longo do mês. Nessa fase é fundamental a construção de uma planilha em que  você 
possa visualizar e acompanhar seu dinheiro, despesas e cortar gastos.

Feito isso, e sabendo quanto você pode gastar, chegou a hora de ir às compras. 
É nesse momento que se deve agir com cautela para não ultrapassar os limites 
e terminar comprando mais do que o necessário ou produtos muito caros. 
Assim, fazer uma pesquisa dos preços é fundamental.

Escolhido o que comprar e onde comprar o próximo passo é negociar  
o preço e as melhores possibilidades de pagamento, evitando, se possível,  
o parcelamento para não ficar com dívidas futuras. 

Após todos esses passos, agora é só aproveitar o clima de fim de ano com aqueles que você ama e curtir  
a tranquilidade de um novo ano sem dívidas.

Fim de ano sem dívidas!

A regra é clara: ninguém pode gastar mais do que ganha;

Sem exageros! Não precisamos de muito para viver;

Não crie ilusões! Se você não está em condições de fazer compras este ano, 
simplesmente não faça. O seu final de ano não vai ser pior por causa disso; 

Aproveite o que tem de melhor! Parece clichê, mas a verdade é que o nosso melhor 
presente ainda é estar com quem a gente ama. 

Algumas regrinhas para se ter em mente antes de ir às compras

Comportamento
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Final de ano não tem jeito, a maioria de nós quer comprar 
presentes e ganhar algo em troca. Mas você já se perguntou 
por que agimos dessa forma? Pois é! Muita gente está tão 
imersa nessa lógica de consumo e termina não percebendo o 
que está fazendo.  

A verdade é que vivemos em uma sociedade fundamentada 
nos princípios capitalistas, sendo o consumo uma de suas 
bases de sustentação. Por isso, datas comemorativas, 
principalmente festas de final de ano, são um prato cheio para 
as empresas lucrarem, através das vendas de diversos bens 
e serviços.  

Assim, são utilizados vários mecanismos para nos convencer de que realmente precisamos comprar 
e ganhar algum presente. Um deles são as propagandas, que antes mesmo de dezembro chegar,  
já vão nos bombardeando com mensagens e discursos que associam Natal e Ano Novo a compras  
e, consequentemente, à ideia de felicidade e bem-estar. 

Embora as empresas divulguem que, ao adquirir certo produto você vai se sentir melhor, na verdade, essas 
sensações prometidas são passageiras e, realmente, não acabam trazendo aquilo que esperamos. Assim, 
resolvemos novamente comprar mais com o intuito de conseguir alcançar determinado prazer, dando força 
a um ciclo constante de consumo.  

Isso tudo está tão naturalizado dentro da nossa cultura, que muita gente acaba não questionando esses 
atos. Por isso, será que você precisa comprar tantas coisas neste final de ano? Por que não aproveitar  
as festas e o momento de outra forma? 

Dezembro pode ser um ótimo momento para você refletir sobre como foi o seu ano, tentando mudar certos 
hábitos e comportamentos, confraternizando com aqueles que você gosta, e até mesmo colocando a mão 
na massa e produzindo seus próprios presentes. 

Esse último item é uma alternativa interessante, pois presentear com algo feito por você mesmo, além  
de ser original, é uma das expressões mais verdadeiras em relação aos seus sentimentos pelo outro. 

É claro que não é necessário que você deixe por completo de realizar compras, mas que comece a refletir 
sobre os motivos que o levam a fazer isso, e que enxergue outras possibilidades de aproveitar o final  
de ano. 

Por que compramos?

Para começar, são necessárias 
apenas duas coisas:  

disposição e criatividade.  
Que tal ir pensando?

Comportamento
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Leis facilitam deslocamento de idosos e pessoas com deficiência

Algumas pessoas não sabem, mas há um aparato de leis 
que garantem certos benefícios tanto a idosos quanto a 
pessoas com deficiência. Entre esses direitos, existem 
aqueles ligados à mobilidade e ao transporte urbano, que 
são fundamentais para o deslocamento de indivíduos, 
facilitando o seu translado pela cidade.
 
Mas para fazer uso desses direitos e garantir que eles 
estejam sendo cumpridos é necessário que se tenha noção 
de quais são esses benefícios e de como eles podem ser 
usados. Por isso, vamos falar sobre três direitos, para que 
você, que é idoso, e/ou que tenha algum tipo de deficiência, 
possa se deslocar da melhor forma possível.

A primeira lei que iremos mencionar é mais conhecida, porém muitas vezes não é cumprida. É a Nº 10.048, 
de 8 de novembro de 2000, a chamada Lei do Atendimento Prioritário. Ela assegura, entre outras coisas, 
que empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo disponibilizem assentos 
devidamente identificados para idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com 
crianças de colo e obesos. Ou seja, tais indivíduos não devem ir em pé, por exemplo, em ônibus ou metrô, 
pois o seu assento deve estar garantido.

Uma outra lei interessante é a Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais 
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. É justamente essa lei que garante que estacionamentos localizados em vias ou 
espaços públicos devem ter vagas reservadas, devidamente sinalizadas. Assim, pessoas com deficiência 
física e com mobilidade reduzida, como idosos, não precisam passar horas para achar uma vaga para 
estacionar, e não devem ter suas vagas utilizadas por outrem.

Menos conhecida, a lei Nº 8989 de 24 de fevereiro de 1995, garante a pessoas com deficiência e/
ou que apresentam algum tipo de doença grave ou motora, isenção de IPI, ICMS e IPVA, na compra 
de automóveis. Dessa forma, os veículos saem com preços mais acessíveis. Embora essa lei 
não esteja ligada especificamente aos idosos, ela assegura o benefício àqueles com mobilidade 
comprometida, e aos que apresentam doenças, como Mal de Parkinson, hérnia de disco, artrose.  
É importante saber que esse direito se estende não apenas aos condutores de veículos, mas também aos 
familiares e responsáveis legais.

Agora que você já sabe desses benefícios, faça uso deles e lute para que os mesmos sejam cumpridos.  
As leis que facilitam o seu deslocamento legitimam que a cidade também é sua. Então, aproveite! 

Direitos
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Saúde 

As vacinas permitem salvar vidas e previnem mais casos de doenças do que qualquer tratamento 
médico. Elas atuam como prevenção primária, conferindo imunidade e evitando, assim, o contágio.  
São extremamente importantes na preservação da vida e constituem um dos grandes avanços da medicina. 
Muitos de nós não estaríamos vivos se as vacinas não existissem!

O que são as vacinas?

As vacinas são substâncias com proteínas, toxinas, bactérias ou vírus previamente enfraquecidos que, 
ao serem introduzidas no organismo, produzem uma reação no sistema imunológico. Esse processo 
desencadeia a produção de anticorpos que tornam o organismo imune ou mais resistente a esses agentes. 
Assim, o corpo desenvolve uma memória imunológica contra o agente agressor.

As vacinas produzem reações? Quando tomá-las?

Diferentemente do passado, as vacinas atuais não produzem 
reações graves, ocorrendo apenas se houver uma aplicação 
inadequada. Elas não causam a doença, e o que se pode 
registrar são pequenas reações leves, como: dor no local da 
aplicação e febre baixa. Portanto os riscos das vacinas são 
insignificantes em comparação aos riscos das doenças.

Algumas vacinas devem ser tomadas em idades específicas. 
Há algumas que são aplicadas de uma única vez, outras que 
são tomadas mais de uma vez (com prazos previstos) e as que 
podem ser associadas. Elas podem ser aplicadas por via oral 
(poliomielite), intramuscular (tétano, difteria etc.), subcutânea (varicela), ou intradérmica (tuberculose).

Em caráter definitivo, quase ninguém deve deixar de ser vacinado. Podendo ser aconselhável postergar 
a aplicação da vacina em pessoas muito debilitadas, normalmente aquelas imuno deprimidas (defesa 
imunológica baixa), as portadoras de doenças agudas e de pessoas que tenham alergia à gema do ovo 
(raríssimas).
Não há contraindicação para portadores de doenças benignas, como pequenas infecções respiratórias com 
temperaturas inferiores a 38 °C. Ou ainda, para pessoas que possuem asma, rinite alérgica, tratamento 
com antibióticos, antecedentes de convulsões, doenças cardíacas, renais, pulmonares ou hepáticas, 
dermatoses, eczemas e aleitamento materno.
 
Em caso de dúvida todos os esclarecimentos serão dados nos locais de vacinação ou pelo seu médico, 
contanto que você não deixe de se vacinar.

É de grande importância manter seu calendário de vacinações em dia, procure se inteirar da necessidade 
através do seu médico, ou posto de saúde.

Pelo que vimos, do ponto de vista pessoal a vacina evita doenças e suas complicações, e, na ótica da 
saúde pública, impossibilita a propagação de doenças, ou seja, as epidemias. Além disso, preservar a 
saúde é bem mais barato do que o tratamento da doença.

Dr. Geraldo Von Sohsten

Vacinação e qualidade de vida
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Confraternização

A festa da Aposchesf Recife aconteceu no dia 29 de novembro, no Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro 
Militar. 

Recife

Aracaju (SE)

Ao som da banda Bons Tempos, os associados lotaram o salão e dançaram até o fim da festa. Foram 
sorteados vários prêmios e 10 pessoas puderam levar para casa utensílios como: liquidificadores, 
ventiladores e ferros de passar roupa. 

No dia 02 de dezembro, na Associação Atlética Banese, foi realizada a confraternização anual de Aracaju. 
Aproximadamente 200 associados, ativos e inativos, divertiram-se com música ao vivo e muita animação. 
A Diretoria Executiva da Aposchesf esteve presente, assim como o diretor do benefício da Fachesf, seu 
assessor e agente administrativa de Aracaju.
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Na sequencia: Hélder Falcão, presidente da Fachesf,  
Manoel Morais, Antonio Belo, Eli Souto e Antonio Marinho,  

respectivamente presidente e diretores da Aposchesf  
e José Roque, diretor administrativo e financeiro da Fachesf. 


