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Editorial

Palavra do presidente

Mais uma vez estamos interagindo com você, Associado, mesmo com o distanciamento social que 
estamos vivendo em função da pandemia do coronavírus. Apesar deste momento atual, queremos falar 
sobre nossas realizações. Festejamos a chegada deste ano e também fizemos um São João diferente. 
Virtual e bem animado! Estamos juntos, com o nosso Jurídico apoiando e orientando, além de estarmos 
atentos às necessidades dos nossos Associados. Torcemos para que estejamos com saúde para ainda 
vivermos um tempo de mais alegria!

Com a chegada inesperada da epidemia pelo Coronavírus em nosso país e, por 
que não dizer, no mundo todo, dilacerando milhões de seres humanos, no dia 
18 de março de 2020 fomos obrigados a entrar em quarentena, suspendendo 
as nossas atividades presenciais. Nosso maior objetivo foi o de resguardar as 
vidas dos nossos Associados, Funcionários e Diretores Executivos e Regionais.

Mesmo com as portas fechadas, mantivemos o funcionamento de alguns 
serviços, especialmente a Coordenação Jurídica e alguns funcionários de 
plantão para atender  aos Associados com problemas de caráter mais urgentes, 
que necessitassem de decisão da Diretoria Executiva, como pagamentos 
inadiáveis e Declaração do Imposto de Renda.

Também como consequência da pandemia, suspendemos o Processo Eleitoral, atualmente sem data prevista 
para acontecer. Entendemos que o deslocamento do Associado para exercer o seu direito ao voto ainda não 
é seguro, uma vez que a grande maioria está acima dos 70 anos e faz parte do grupo de risco da COVID-19.

A convocação para o voto neste momento delicado seria um ato extremamente irresponsável da Diretoria 
Executiva.

Registramos os nossos agradecimentos aos funcionários Isael Arruda, Márcia Lima (Recife) e Vitória Lima 
(Campina Grande), que permanecem trabalhando em casa, prestando à Aposchesf serviços relevantes 
neste momento tenso pelo qual passamos, fazendo com que as nossas atividades administrativas não 
fiquem totalmente paralisadas. São dignos de elogios e recompensa.

JURÍDICO - Estendemos à Dra. Euvania Muñoz, nossa Coordenadora Jurídica, o nosso reconhecimento 
e agradecimento pessoal pelo total apoio prestado à Aposchesf em todos os momentos em que foi 
requisitada, principalmente para a solução de problemas relacionados ao Seguro de Vida dos Aposentados, 
paralisado na Fachesf por motivos alheios à nossa vontade.

Estendemos os agradecimentos aos demais advogados que, mesmo durante a pandemia, estão atentos 
aos direitos dos Associados, tirando dúvidas, atualizando documentos junto à Justiça e atuando onde lhes 
é possível atuar.

FALECIMENTOS - Infelizmente, ao longo da pandemia, recebemos a triste notícia do falecimento de amigos 
chesfianos. Aos familiares desses queridos amigos, que tanto contribuíram para o engrandecimento da 
Chesf e para a Redenção do Nordeste, os nossos sinceros sentimentos.

SÃO JOÃO EM CASA - Registramos e agradecemos à funcionária Carmem Valença (Recife) pelo trabalho 
social dedicado e eficiente, que de sua casa lindamente ornamentada, representou, com o seu elegante 
“Boneco Dançarino”, o espírito junino da Associação com a alegria que lhe é peculiar. Parabéns!

Manoel  Morais
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Mais uma informação importante! 
A Diretoria da Aposchesf autorizou que você, Associado, pode convidar familiares a fazer parte da nossa 
Associação como CONVIDADO/ADERENTE. O valor é R$ 28,00 mensais, com todos os benefícios.

A Aposchesf se solidariza com todos os Associados, suas 
famílias e amigos que foram vitimados com o coronavírus. 
Vamos, juntos, continuar lutando pela vida!

Nota de pesar pelos falecidos

Fique sabendo

Notícias

Seguro Saúde

Comunicamos, nesta data, que a Aposchesf conjuntamente com a Fachesf estão finalizando negociações 
sobre nosso Seguro de Vida junto à Sudamérica Vida, lastreada pela Chubb do Brasil S.A, uma das maiores 
seguradoras do mundo. Em breve, estaremos informando sobre a conclusão deste negócio, tão importante 
para todos. 

Parcerias

Clínica do trabalhador mudou a razão social para PortalMed.
Os contatos continuam os mesmos.

81 3423.3148
      3033.3148
      99926.9443

consulta@clinicaportalmed.com.br
Rua Senador José Henrique, 41 - Ilha do Leite
Recife/PE - CEP 50.070-460

Consultas

A Aposchesf voltou a autorizar as marcações de consultas.
Informações através do fone: 98779-6555 com Carmem Valença.



4

Jurídico

Em respeito à vida e à saúde dos nossos Associados 
e funcionários, estamos cumprindo o isolamento 
social recomendado pelos órgãos de saúde.

MAS ESTAMOS ATENTOS AOS SEUS INTERESSES.

A Diretoria, o Jurídico e o Administrativo estão 
trabalhando em casa.

Se você tiver alguma dúvida jurídica ou outra questão 
em que possamos ajudar, faça contato conosco.

Acesse pelo do zap 
(81) 99123-8664 

Ou email:
aposchesf@gmail.com 

Envie a sua dúvida através de mensagem de voz ou por escrito, que enviaremos para o setor responsável.

CUIDADO. NÃO CAIA EM GOLPES!

Lembramos que muitos golpistas estão se aproveitando da ocasião para enganar.

CONSULTE O JURÍDICO DA ASSOCIAÇÃO. 
ESTAMOS PRONTOS PARA ORIENTAR VOCÊ.

Mesmo com a pandemia, a Aposchesf atendeu 490 Associados, 
que buscaram ajuda para fazer a declaração do Imposto  
de Renda.

Por medida de segurança em função da pandemia do Coronavírus, estamos trabalhando em sistema 
de home office. Mas você, Associado, pode fazer solicitações ou tirar dúvidas sempre que precisar.  
É só entrar em contato com a Associação, através dos e-mails da Aposchesf: aposchesf@hotmail.com   
ou aposchesf@gmail.com. Também atendemos  pelo WhatsApp: 9 9123.8664. 
 
As Regionais também estão prontas para atender você!

Imposto de Renda

Estamos em home office, mas conte sempre conosco. 
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A Aposchesf homenageia a todos os pais, aqui representados 
pelo nosso Associado, Ilton Gomes de Brito.

Prédio da Aposchesf

Nossa cultura

A sede de Paulo Afonso foi considerada Patrimônio 
Histórico do município.

Nossa associada, Si Cabral, fez  publicação no blog Cultura 
Nordestina Letras & Artes, cujo material foi muito apreciado 
pelos leitores.

http://culturanordestina.com.br/?s=si+cabral 

Mensagem aos pais

Imóveis adquiridos
Em 2019 a Aposchesf adquiriu os imóveis das 04 REGIONAIS. Por iniciativa da Diretoria atual: presidente 
Manoel Gomes de Morais; diretor social Antônio Mendonça Sabino Pereira; diretor administrativo Robert 
Rego Amorim e diretor financeiro Antônio Belo da Silva Miranda. Essa foi mais uma conquista da Associação.

Salvador

Aracaju

Fortaleza

Teresina
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Festa de fim de ano
Eventos

Natal no Sindsprev  

Como sempre, nossa festa de Natal foi muito animada. A Aposchesf alugou 06 ônibus para levar e trazer 
nossos Associados. A festa foi linda, como sempre; tivemos muita alegria e animação.

Sede

Salvador

Teresina

Rio de 
Janeiro 

Paulo Afonso
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Aracaju

Fortaleza

Sobradinho

Maceió e 
Garanhuns

Campina 
Grande

São 
Paulo



10

Muita animação e criatividade tomaram conta da Festa de Momo! Este ano, houve o 1º concurso de Rainha 
e Rei. Os Associados vencedores foram: a rainha Maria Emília e o rei Gerson Correa.

A beleza do nosso Carnaval
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A funcionária Carmem Valença fez de sua casa um arraiá para 
homenagear os Associados, pois devido à pandemia, não 
ocorreram as festividades que todo ano fazem parte do calendário 
da Associação e das Regionais. No entanto, todos aproveitaram  
o período junino com segurança, em casa. 

Acompanhe as comemorações
dos nossos Associados.

São João bom 

e com a família 
e em casa

São João bom 

e com a família 
e em casa

Recife

Fortaleza
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Senhor do BonfimAracaju

Sobradinho Paulo Afonso

Petrolina

Expediente
Aposchesf - Associação dos Aposentados, Pensionistas e Empregados da Chesf e da Fachesf. 
Rua dos Médicis, 139 - Boa Vista - Recife - PE - CEP: 50.070-029 | Fone/Fax: (81) 3797.8600   
e-mail: aposchesf@hotmail.com | Site: www.aposchesf.com.br | Textos, produção e edição:   
Contaccta Comunicação | Jornalista responsável: Cristhiane de Almeida Costa - DRT: 2261   
Projeto gráfico: Carlos Nascimento e Deuilton Júnior 

Desejamos, a todos, saúde, paz e serenidade neste momento.


