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Editorial

Notícias

Esta edição está repleta de novidades e acontecimentos da Aposchesf dos últimos meses. 
Você vai ficar informado sobre as discussões envolvendo o plano de saúde. Também vai acompanhar 
as confraternizações de fim de ano que aconteceram nos outros Estados. E tem mais informação 
para você. Por exemplo, sedentarismo na terceira idade. O que fazer para não ficar parado? Ter saúde  
e lazer são fundamentais. Por isso, fique sempre bem. Faça uma boa leitura!

Diretores da Aposchesf discutem 
o aumento do plano de saúde

No dia 26 de fevereiro de 2019, foi realizada uma reunião 
na sede da Associação para discutir o aumento do 
plano de saúde da Fachesf com a participação dos 
diretores do administrativo e financeiro da Aposchesf, 
Robert Rego Amorim e Antônio Belo Silva Miranda, além 
do presidente Manoel Gomes de Morais.

Compareceram também ao encontro, como convidados, 
o assessor financeiro da Aposchesf, Etiênio Ferreira de 
Souza e o diretor de benefícios da Fachesf, Raimundo 
Jorge.

A reunião teve o propósito de discutir o impacto que o aumento do plano de saúde da Fachesf causará aos 
associados. Assim que eles souberam da notícia, procuraram a Diretoria a fim de obter explicações sobre 
o aumento, de 25,4%, considerado inviável para eles. O diretor de benefícios da Fachesf, Raimundo Jorge, 
mostrou-se preocupado com a situação dos aposentados e o impacto do reajuste, bem como com a 
manutenção do plano de saúde. Também esclareceu que está agindo para rever o percentual do reajuste.

A Diretoria Executiva da Aposchesf defende que o plano seja mantido com a sua qualidade, mas se 
posiciona contrária a qualquer aumento acima da capacidade de custeio por parte dos assistidos, 
considerando o reajuste abusivo e elevado para o nível de benefício recebido.

Diante disso, os diretores decidiram enviar uma carta para o presidente da Fachesf, propondo uma análise 
conjunta feita pela Associação e a Fundação para que seja encontrada a melhor forma de manter o plano 
viável.

Assim, a Aposchesf, representando os seus 5.138 associados, coloca-se à disposição da Fachesf para, 
juntas, estudarem a composição do reajuste, buscando revê-lo para baixar os custos.

A Aposchesf pretende colaborar com esse estudo, pois defende manter o plano vivo e acessível a todos 
e apela para que juntos, Fachesf, Aposchesf e assistidos encontremos saídas que beneficiem a todos os 
envolvidos.
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Eventos

Confraternizações da Aposchesf

A confraternização da Aposchesf foi marcada por muita alegria 
e reencontros. A festa, que aconteceu no dia 11 de dezembro 
de 2018, reuniu Diretoria, associados e dependentes para 
comemorar mais um ano de muitas conquistas e vitórias da 
associação.
Além de abraços e muita conversa, o evento teve música ao 
vivo, feira de artesanato e a presença de massoterapeutas, que 
proporcionaram momentos de relaxamento. Os associados, 
embalados pela alegria dos reencontros, ressaltaram a 
importância de marcar presença em mais uma confraternização 
com os amigos.

“O que eu mais gosto nas festas é poder encontrar os meus colegas de trabalho. 
Inclusive, quero prestar uma homenagem a minha colega Maria de Lurdes Falcão, 
que fez a minha inscrição no concurso da Chesf.” Vera Lucia Torres Bulhão

“Faço questão de todos os anos fazer presença nas confraternizações e, pra mim, 
não tem festa melhor que essa. É a verdadeira festa dos aposentados.” Francisco 
Vieira de Brito

“A festa como sempre está muito boa. Todos os anos essa Diretoria procura fazer 
o melhor evento possível para agradar todos os associados.”
Almir Falcão

“Estou me divertindo muito com minhas amigas. Como não estou podendo dançar, 
vim aproveitar a massagem que está sendo oferecida. Amei a iniciativa.” Jeruza 
Araújo de Lima 

“Venho todos os anos e acho ótimo porque revejo os meus amigos com quem 
trabalhei há muito anos.” Esio de Siqueira Alves

As aulas de dança acontecem sempre às quintas-feiras, pela 
manhã. Já as de Pilates, às segundas e quartas, sempre nos 
horários da tarde. Para participar, basta se inscrever através 
do telefone: 

INSCREVA-SE

(81) 3797-8600 
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Caminhar 10 minutos até o ponto de ônibus, subir escadas e levar o cachorro para passear. Essas são 
algumas atividades que podem ajudar a combater o sedentarismo. Sendo um dos maiores fatores de risco 
à saúde, esse mal atinge, hoje, mais de 60% da população. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a 
ausência de atividades físicas é o quarto fator influenciador na mortalidade global. E, infelizmente, esse 
mal vem crescendo mundialmente. Algumas pesquisas já comprovam que pessoas ativas têm um menor 
risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, depressão e 
demência. 

Na terceira idade, a perda motora e a falta de ânimo são comuns, o que torna fácil o idoso se enquadrar no 
grupo dos sedentários. Um problema ainda maior é que muitas vezes o sedentarismo traz consigo outros 
riscos, como por exemplo: infecções, neoplasias, artropatias, doenças degenerativas osteomusculares e 
doenças cardiovasculares. 

Por isso, o importante é não ficar parado. Exercícios físicos não se resumem apenas a musculação e esteira, 
outras boas opções para largar o sedentarismo são aulas de dança e Pilates. Essas atividades ajudam 
a melhorar a flexibilidade e o condicionamento físico. Pensando na saúde do associado, a Aposchesf já 
disponibiliza essas atividades. 

Saúde

Sedentarismo na 
terceira idade: 
como combater 
esse mal

Sedentarismo na 
terceira idade: 
como combater 
esse mal

Confraternizações da turma de Pilates 

Na segunda-feira, 10 de dezembro de 2018, a turma 
de Pilates da Aposchesf se reuniu para confraternizar 
os bons momentos na Associação. O encontro foi 
de descontração e alegria, junto à professora Thalita 
Vitória. “Esse ano conseguimos bastante alunas.  
É muito boa a resposta delas para os exercícios do dia a 
dia, as brincadeiras de sala e os elogios”, comenta. Para 
2019, o objetivo é abrir novas turmas. 
“O Pilates é muito especial em minha vida, pois, em 
primeiro lugar, eu me enturmei. Fisicamente tenho sentido 
mais agilidade, estou menos tensa.” Edna Negromonte

“Nunca tinha feito exercício nenhum. Quando eu soube que a Aposchesf estava criando um grupo para 
fazer aula de Pilates, me interesse e comecei a fazer.” Everdelina Araujo
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Envelhecer bem

A possibilidade de envelhecer com mais saúde está 
proporcionando a longevidade dos brasileiros. No País, a 
expectativa de vida é de 75,8 anos, de acordo com dados 
divulgados pelo IBGE em 2017.
 
Mas, depois de anos de muito trabalho e cuidados com a família, 
chega a hora de diminuir o ritmo. Com a aposentadoria, o idoso 
ganha mais tempo livre. Por isso, o lazer na terceira idade vem 
como uma forma de aproveitar o horário disponível, além de 
ajudar o idoso a desenvolver suas potencialidades em projetos 
criativos e sociais.

Algumas opções de lazer na terceira idade

Grupos de leitura
A leitura estimula o cérebro e desperta o lado lúdico, aumentando 
o raciocínio e a memória. Em casos de grupos, o participante 
tem a oportunidade de debater e entrar em contato com outras 
pessoas.
 
Viagens
Fazem bem à alma e ao corpo. Além de conhecer lugares, 
pessoas e culturas novas, o turista sente prazer e relaxamento 
durante os passeios.
 
Atividades culturais            
Cinema, teatro e exposições proporcionam momentos de relaxamento e até de reflexão. Para quem quer 
optar por esse tipo de evento, a lei brasileira garante a meia-entrada a quem tem mais de 60 anos.
 
Atividades físicas
O exercício pode ser uma forma prazerosa de lazer. Além de fortalecer o corpo, o cérebro libera mais 
serotonina, uma substância que melhora o humor. 

O que diz o Estatuto

Art. 3. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços 
que respeitem sua peculiar condição de idade. 
Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante 
descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, 
esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.

Lazer, um direito assegurado no Estatuto do Idoso
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Jurídico

Na hora de tomar decisões importantes que envolvam questões jurídicas, você precisa estar seguro dos 
seus direitos. E, para isso, a Aposchesf oferece assessoria jurídica aos seus associados. Sob a coordenação 
da advogada Euvania M. Cruz Munoz, são oferecidos diversos serviços nas áreas de direito previdenciário 
e direito trabalhista. Além da comodidade e economia da assessoria, os advogados também trabalham 
causas individuais e processos coletivos. É possível conversar com a equipe para, por exemplo, saber se 
o seu questionamento tem validade ou não; se houver embasamento no seu caso, ele será levado adiante. 
Algumas ações estão sendo desenvolvidas para melhor atender o Participante. Confira.

Ações de Revisão de Benefício perante o INSS 

• Revisão de Aposentadoria (eletricitários) - Conversão em aposentadoria especial ou averbação de  
  tempo trabalhado em condições especiais para aumento do fator previdenciário na aposentadoria por  
  tempo de contribuição. 
  Quem tem direito: aposentados após 04/03/1997, que trabalharam com exposição à eletricidade   
  acima de 250 volts; 
• Revisão (teto dos beneficiários pertencentes ao “Buraco Negro”) 
  Quem tem direito: aposentados entre 05/10/1988 a 04/04/1991; 
• Aposentadoria e Auxílio (acidente) 
  Quem tem direito: beneficiários de auxílio iniciado antes de 10/12/1997 e que, com aposentadoria  
  posterior, tiveram cancelado o auxílio acidente; 
• Acréscimo de 25% nas aposentadorias por invalidez
  Quem tem direito: aposentados por invalidez que demonstrem não ter condições de exercer sozinhos  
  as atividades do dia a dia e necessitam da assistência de terceiros; 
• Aposentadoria: fazer a revisão da “vida toda” para quem tem menos de 10 (dez) anos de aposentadoria. 

Ação da Bitributação do Imposto de Renda 

Os segurados da Fachesf que pagaram Imposto de Renda em duplicidade, primeiro, quando do recebimento 
dos salários nos períodos de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e, segundo, quando receberam a 
suplementação/complementação de sua aposentadoria. 

AÇÃO PIS/PASEP

Objetivo: resgate das diferenças e/ou ausências de depósitos não realizados pelo Banco do Brasil, 
oriundos do PIS/PASEP no período de 1970 a 1988.
 
Quem tem direito: associados e não associados que trabalharam no serviço público antes de 05/10/1988;  
ter sacado o PIS/PASEP nos últimos 05 anos;  estar aposentado a até 05 anos;
Os interessados em ingressar com a referida demanda de cobrança devem procurar a coordenadoria 
jurídica da Aposchesf para assinar procuração (declaração de pobreza, caso seja pertinente), contrato de 
prestação de serviços e entrega das cópias da documentação a seguir:
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a) Documento de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado;
b) Extrato microfilmado de todo o período, emitido pelo Banco do Brasil, desde a abertura do PIS/PASEP  
     até o saque;
c) Comprovante de rendimento, 03 (três) últimos antes da aposentadoria;
d) Carteira de Trabalho–CTPS (todas, caso tenha mais de uma);
e) Número do benefício do cidadão no cadastro PIS/PASEP.

AÇÃO PIDV

Objetivo: manutenção dos valores anteriormente pagos pela Chesf. 

Quem tem direito: associados e não associados que aderiram ao PIDV e/ou se aposentaram a menos de 
03 (três) anos; associados e não associados que não romperam o vínculo com o Plano de Saúde Fachesf 
em uma das suas modalidades;

Dias de atendimento: terças e quartas, de 13h às 16h30;  sextas-feiras, de 13h às 16h.

Lazer

Cerca de 30 associados e seus familiares puderam desfrutar de 
momentos de muita alegria e confraternização em São Paulo. 
No trajeto, eles visitaram pontos turísticos como o Santuário 
de Aparecida, Campos do Jordão e Guaratinguetá. Toda essa 
diversão aconteceu de 15 a 21 de setembro de 2018, e teve o 
apoio da Diretoria Social da Aposchesf e a coordenação de 
Carmen Valença. 

Associados visitam roteiros 
turísticos de São Paulo 

Conheça Lisboa, Madri e Paris  
e se divirta nessa viagem cheia de história e lazer.

• Aéreo saindo de Recife + traslados;
• Guia acompanhando o grupo;
• Visita panorâmica em Paris, Madri, 
   Porto e Lisboa;

• Passeio de barco pelo Rio Sena, visita ao Palácio de Versalhes 
e estádio do Real Madrid e outros serviços.

Não perca essa oportunidade única e corra para garantir seu lugar nessa viagem incrível!
Para mais informações entre em contato com Carmem pelo número (81) 3797-8600.

ATÉ 10X NO CARTÃO!
Saiba o que o pacote de 11 dias inclui
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Alegria e conhecimento marcaram o aniversário da Aposchesf, cuja comemoração 
antecipada ocorreu em 13 de setembro de 2018, mas o dia da fundação é 18 
deste mesmo mês. O evento reuniu mais de 50 associados e ficou marcado 
pela presença da psicóloga Natália Tavares, que deu palestra sobre Alzheimer.  
“É muito importante falar sobre essa doença e conhecer as técnicas para preveni-
la, principalmente para o público idoso. Essa é a única defesa que nós temos”, 
disse. Outra presença especial foi a da consultora de maquiagem Ana Márcia, 
convidada para dar um toque de beleza às associadas. 

Além de aprender mais sobre saúde mental, os associados puderam reencontrar as amizades e comemorar, 
juntos, mais um ano da associação com um belo café da manhã.

Outubro Rosa na Aposchesf 

Para conscientizar os associados sobre a importância da 
prevenção do câncer de mama, a Aposchesf realizou, na 
tarde do último dia 25 de outubro de 2018, um evento com 
o tema “Outubro rosa: eu apoio essa luta.” Na ocasião, a 
mastologista Rafaella Levy de Andrade pôde tirar dúvidas 
e dar informações sobre saúde, autoestima e beleza da 
mulher. “Tendo em vista o público idoso, câncer de mama 
precisa ser falado, pois ele acontece majoritariamente em 

Eventos

Aposchesf realiza encontro 
em comemoração aos 33 anos

“Acho muito importante saber como viver bem.” Arimaston Alves Albino

“Considero a palestra muito esclarecedora porque a nossa maioria não sabe o 
que é Alzheimer. Espero que se repita pra gente ter cada vez mais consciência.” 
Fernando Araujo

“Achei a palestra muito boa, acho que foi uma coisa muito bem pensada, 
nos ajudou muito.” Ilda Lepoldina

“O empenho dos associados superou as expectativas, mas, o que não surpreendeu, foi o aprendizado e a 
celebração da amizade, que já fazem parte da Aposchesf desde a sua fundação”.
Carmem Valença, organizadora do evento.

 

“Gostei muito da palestra, aprendi muitas 
dicas para me cuidar mais. Esse tema é muito 
importante para nós.” Maria das Neves Italiano

“Achei a palestra maravilhosa, sou muito curiosa 
sobre o câncer de mama por já ter tido casos 
na família. E a Drª Rafaella Levy de Andrade 
explicou com muita riqueza de detalhes o 
assunto.” Everdelina Araujo Andrade 

pacientes pós menopausa. 
Mulheres acima de 50 anos 
estão na principal faixa 
etária de desenvolvimento da 
doença”, comentou.

Natália Tavares
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"Acho essa comemoração muito válida. Carnaval é uma época que reúne as pessoas, 
é alegria e muita celebração." Suelena Caula – Primeiro Lugar no concurso de fantasia

A Aposchesf Folia aconteceu pela primeira vez. E foi uma grande festa, que reuniu os associados no dia 28 
de fevereiro de 2019. Teve música ao vivo, concurso de fantasia e muita diversão. Durante a festividade, 
foram apresentadas as novas parcerias da Aposchesf, que contribuíram com os prêmios para o concurso 
de fantasia. “Eu agradeço a todos os que participaram, foi muito bom. Nós trabalhamos em torno do 
associado, é o associado que faz a Aposchesf” comentou a organizadora, Carmem Valença. Pulando e 
brincando frevo, os associados mostraram que não existe melhor festa que o Carnaval e já garantiram 
presença na próxima folia.

"Estou me divertindo, é bom encontrar todo mundo. No futuro vai ser bem melhor 
que hoje." José Vandrilho Silva

"Eu achei tudo ótimo. É muito importante porque valoriza seus ex-funcionários, quem 
está ligado à empresa." Márcia Rejane

"Chegamos à Aposchesf graças a nossa revendedora executiva, Simone Araújo, e já estamos firmando 
uma parceria. Os associados irão poder visitar o local e se hospedar com preços bem aquisitivos."  
Maria do Rosário – Gerente de Centro de Formação e Lazer do Sindsprev

"A Aposchesf tem a missão de sempre promover esses eventos. Interagir uns com 
os outros é maravilhoso, principalmente no Carnaval." Arimaston Alves Albino

"Essas iniciativas são sempre muito boas, a gente precisa sair de casa para 
essas atividades de dança, de passeios e viagens, e a Aposchesf está fazendo 
isso cada vez melhor." Gilberto Medeiros – Presidente da Associação de 
Aposentados e Pensionistas da Celpe

"Esse Carnaval está maravilhoso. Eu gosto de dançar e acho importante a 
Aposchesf fazer essas atividades; a gente fica contando com isso."
Maria das Neves Italiano

Carnaval Aposchesf
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Caros associados, aposentados, pensionistas e empregados da ativa da Chesf e Fachesf.

Neste mês de março de 2019, a Fachesf surpreendeu aos seus 
ativos e assistidos com um comunicado, informando o percentual 
de reajuste anual do Fachesf-Saúde, a ser aplicado em março, que 
variou entre 16,25% a 23,6% (para os ativos) e de 25% a 36,9% (para 
os aposentados e pensionistas).

Esse reajuste indicado pela Fachesf supera, em muito, a inflação 
acumulada no período e também a correção anual de benefícios 
dada aos suplementados, excedendo a sua capacidade de pagamento, principalmente dos aposentados 
e pensionistas, que não têm condições de manter o plano de saúde concomitantemente com as suas 
outras despesas, além dos gastos pessoais e familiares, levando muitos beneficiários a optarem por sair 
do Plano Fachesf-Saúde no momento de maior necessidade de suas vidas, obrigando-os a migrarem 
para planos inferiores e até mesmo para o SUS.

Ao longo dos anos, as gestões do Fachesf-Saúde não buscaram alternativas que evitassem esse caos 
atual.

Algumas ações vinham sendo sugeridas por nossos representantes eleitos, tanto na Diretoria quando 
no Conselho Deliberativo, mas tais sugestões nunca foram acatadas, a exemplo de: abrir a entrada de 
assistidos até o terceiro grau; ofertar exames preventivos periódicos; realizar uma auditoria externa mais 
eficaz; reduzir custos administrativos (que foram elevados de 10% para 12%), entre outras.

A Aposchesf salienta que propôs a redução da taxa administrativa, e outras rubricas, do Plano de Saúde, 
que garantisse uma redução ainda maior do reajuste aplicado, porém, infelizmente, o Conselho Deliberativo 
da Fachesf não aprovou tal sugestão.

Há muito tempo a Fachesf mantém uma comunicação precária com os seus ativos e assistidos, repassando 
informações cheias de termos técnicos de pouca compreensão, deixando de informar devidamente com 
“clareza e transparência”, assuntos referentes aos planos de saúde e outras questões de seus interesses, 
pois a Fachesf só comunica situações do Plano no momento do seu reajuste.

A Diretoria da Aposchesf esteve presente na reunião realizada pela Fachesf, no auditório da Chesf, 
representada pelo superintendente de saúde, quando tomou conhecimento de dados técnicos, desgaste 
e dilapidação do patrimônio do Plano.

Durante a apresentação do superintendente, duas questões se destacaram:

1)  desde 2006 o Plano Fachesf-Saúde vinha reduzindo o número de usuários a cada ano, devido aos altos 
reajustes praticados acima da inflação e não houve atos de gestão que fossem suficientes para garantir 
o seu equilíbrio e longevidade;

2) em 2016 o Fachesf-Saúde Básico apresentava um déficit de mais de 15 milhões de reais, com 
recomendação do atuário para fechamento do mesmo.

Diante de tais fatos, considerando a grande insatisfação e revolta geral dos associados, aposentados, 
pensionistas e empregados da ativa da Chesf e da Fachesf, a Aposchesf se reuniu com a Diretoria Executiva 
da Fachesf com o intuito de buscar soluções para minimizar o percentual do reajuste aplicado. Em 19 de 
março, a Diretoria Executiva da Fachesf informou que o reajuste foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, 
revisando para novos percentuais entre 11,73% e 31,93%.

Fique por dentro

Fachesf-Saúde: a Aposchesf luta pelo direito dos associados.
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Os associados da Aposchesf têm procurado o apoio da Associação, buscando alternativas que viabilizem 
as suas permanências nos planos de saúde, pois estão desesperados diante da possibilidade de ficarem 
desamparados e sem tratamento adequado para garantir a sua saúde e qualidade de vida.

A Aposchesf, conjuntamente com seus associados, grupos de aposentados e outras entidades, agiram 
para garantir essa revisão, entendendo que o novo reajuste não resolverá o problema nem trará o conforto 
necessário para os usuários do Plano de Saúde. A Fachesf  terá que fazer um estudo que garanta o 
equilíbrio do Plano e a manutenção dos seus usuários.

A Aposchesf defende que seja contratada uma auditoria externa para realizar um levantamento minucioso 
da atual situação do Plano Fachesf-Saúde e aponte caminhos para a sua melhoria.

A Aposchesf sempre esteve e sempre estará ao lado dos seus associados para fiscalizar, defender  
e criticar, quando necessário, as gestões da Fachesf, cumprindo o seu papel institucional.

CLÍNICA CLUBE SAÚDE. 
Serviços de qualidade por preços muito especiais. 
Conheça algumas das nossas especialidades:
• Cardiologia
• Oftalmologia
• Geriatra
• Fisioterapia
• Urologia
Aproveite essa nova parceria!
Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 73, Derby.
Contato: (81) 3032-0080 e (81) 33570-2205

Para os associados da Aposchesf, a Ótica 
Monte Sinai garantiu descontos exclusivos.

Dá uma olhada: 
• 35% nos pagamentos à vista – em espécie 
  ou no cartão.
• 20% nos pagamentos a prazo – 1+3 

Não deixe de aproveitar essa chance. 
Endereço: Av. Guararapes, nº 154, S/102 – 1º Andar, 
Edf. Almare – Santo Antônio, Recife – PE.
Contato: (81) 3039-0206 / 9.8495-5570

ÓTICA MONTE SINAI!


