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Editorial

Vamos juntos parabenizar a Associação? Nesta edição do Jornal da Aposchesf, você vai saber 
como foi a comemoração dos 32 anos. Além de acompanhar dicas sobre Alzheimer e câncer de 
boca; quais foram as mudanças na Central de Relacionamento da Fachesf; os principais benefícios 
do uso da internet na terceira idade e quais são as regras para ter isenção do IPTU. Aqui você 
também ficará por dentro de todos os eventos que aconteceram na Aposchesf e nas regionais.  
Aproveite a leitura! 

Palavra do presidente

Fique por dentro

Você sabia que Pilates estimula a concentração? Ele é conhecido como 
uma fonte de ligação entre a mente e o corpo. 
A Aposchesf está oferecendo aulas de Pilates de solo, pensando  
na saúde e no bem-estar do associado. Você terá momentos de equilíbrio, 
relaxamento e autocontrole. Não fique de fora! 

Dias: segundas e quartas-feiras
Horário: manhã e tarde
Valor: R$ 80,00 mensais
As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3797-8617 
(falar com Carmem).

Aula de Pilates é na Aposchesf!

A diretoria da Aposchesf é contra a privatização! Pois sabemos que 
a Chesf é um patrimônio nacional, é um patrimônio dos chesfianos. 
Portanto, ela, como a redentora do Nordeste, não pode jamais ser 
privatizada, porque vai trazer muitos prejuízos para a nação e, 
principalmente, para o nordestino.

É imprescindível dizer que a privatização irá trazer consequências 
inalienáveis para todos nós, chesfianos e, principalmente, para a Fachesf. 
Isso também gera um futuro incerto, pois ainda não sabemos quais 
consequências serão, mas serão de grande impacto.

A Fachesf é um patrimônio dos aposentados! Estamos vivendo um 
clima de incertezas, e nós temos recebido retorno de preocupação 

dos Participantes. Porque a empresa que paga a aposentadoria é a Fachesf, e não sabemos o que vai 
acontecer com a privatização.

O meu recado é para deixar uma mensagem de otimismo e de luta, convocando todos, não só a família 
Chesf, mas todos os nordestinos para lutarmos contra a privatização, que é, sem dúvida, prejudicial  
a todos nós.

Manoel Morais – Presidente da Aposchesf
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Comportamento

Aposchesf nas redes sociais

Ter mente e corpo saudáveis, bom círculo de amigos e se 
manter incluído dentro da sociedade muitas vezes são 
situações bastante difíceis quando se chega à terceira idade. 
Com essa preocupação, pessoas acima dos 55 anos têm 
buscado a internet para evitar o isolamento social.

No Brasil, existem mais de 5 milhões de idosos na internet,  
o que aumentou em quase 1000% o número de internautas nos 
últimos 8 anos. A maioria está conectada na região Sudeste 
(60%). E a maior parte acessa a internet em casa, e representa 
mais de 45 milhões de usuários domiciliares que têm entre  
55 e 64 anos.

O uso da internet e das redes sociais leva uma nova qualidade e perspectiva de vida para a terceira idade, 
além de gerar independência e mais inclusão. Um estudo feito por pesquisadores brasileiros e ingleses, 
com mais de 6 mil idosos acompanhados por um período de oito anos, mostrou que a chamada digital 
literacy (educação ou treinamento digital) reduz as perdas cognitivas e, consequentemente, o risco  
de morte nos idosos.

Pensando na comodidade do associado, a Aposchesf agora 
está no Facebook! Você poderá acompanhar as novidades 
da Associação e ficar por dentro das principais notícias  
e eventos. Também fique atento ao novo site da Aposchesf. 
Você terá muito mais facilidade e rapidez nos processos que 
deseja. 

        /Aposchesf

Site: www.aposchesf.com.br

Idoso e a internet: um novo estilo de vida

Os benefícios de usar a internet e as redes sociais 

• Melhora a memória, capacidade de raciocínio,  
   leitura e linguagem;

• Ajuda a adiar o aparecimento de demências;

• Facilita o acesso às notícias;

• Mantém e amplia o círculo de contatos;

• Gera educação continuada, a distância e estímulo mental.
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Câncer de boca: a importância de ter uma boa saúde bucal

Escovar os dentes com frequência, usar fio dental, ter uma boa alimentação e ficar longe do álcool 
e cigarro. Essas são algumas medidas que você deve tomar se quiser se prevenir do câncer bucal. 
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a doença corresponde a quase 4% de todas  
as neoplasias malignas.

A idade também é um dos fatores de risco, e se o paciente estiver no grupo de homens com 40 anos 
ou mais, a atenção deve ser redobrada. Pois, quanto maior a idade, maior a chance de desenvolver  
o câncer.

Entre as pessoas com maior risco de desenvolver a doença, estão os idosos que usam próteses 
dentárias. “Além das próteses dentárias mal ajustadas, o uso de artifícios para fixação da dentadura 
e dentes quebrados constituem, ao longo de anos, causas de lesões hiperplásicas. E essa ação 
contínua pode ser um cofator no desenvolvimento do câncer de boca”, alerta a cirurgiã-dentista, 
Marina Lins Maymone. 

De acordo com ela, o paciente deve ficar atento quando uma lesão não cicatriza em 15 dias ou menos, 
principalmente se for na região lateral da língua e lábios inferiores. “O diagnóstico precoce ainda é 
bastante dificultado, pois as lesões iniciais são raramente identificadas quando a boca é examinada. 
Caso haja alguma anormalidade, o profissional deve realizar a biópsia. Este é o único método de ter 
um resultado”, disse a dentista. 

Além de evitar bebidas alcoólicas e ter uma alimentação saudável, é preciso ficar atento à higienização 
da boca, pois ela não consiste somente em lábios. Portanto, deve-se lembrar de limpar o céu da boca, 
a parte interna das bochechas, língua e todo o rebordo gengival (gengiva). Esta higienização deve ser 
realizada pelo menos três vezes ao dia, sempre após refeições, antes de deitar e logo ao acordar.

Saúde

Veja as dicas para manter uma boa saúde bucal e prevenir doenças

• Use uma escova adequada para 
  limpar a prótese;
• Detergente ou sabonete neutro        
  devem ser utilizados para limpar 
  as dentaduras;
• À noite, a prótese deve ser colocada 
  em solução de imersão ou água, 
  pois perde seu formato se não for 
  mantida molhada;
• Visite o dentista regularmente;
• Tenha uma boa alimentação 
  e evite consumo de álcool. 

• Lesões na cavidade oral ou nos 
  lábios que não cicatrizam por mais 
  de 15 dias;
• Manchas/placas vermelhas ou 
  esbranquiçadas na língua, gengivas, 
  palato (céu da boca), mucosa jugal 
  (bochecha);
• Nódulos (caroços) no pescoço;
• Rouquidão persistente;
• Dificuldade de mastigação 
  e de engolir;
• Dificuldade na fala.

• Remoção cirúrgica;
• Radioterapia;
• Quimioterapia.

Prevenção Sintomas Tratamentos

Fique 

atento!
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Saúde

Você tem o costume de esquecer as coisas? Uma data importante, 
um lugar a que foi recentemente ou até onde deixa seus objetos? 
É bom ficar bastante atento, pois os primeiros sinais da doença 
de Alzheimer são confundidos com apenas manifestações  
de stress ou como um simples esquecimento.

Alzheimer é classificado como um transtorno neodegenerativo, que 
compromete as funções cognitivas: como memória, atenção, 
orientação, raciocínio e percepção. À medida que a doença 
evolui, o quadro de sintomas pode incluir confusão, irritabilidade 

e alterações de humor. Por fim, o corpo vai perdendo as funções normais, o que acaba levando  
à morte.

A idade é um dos fatores de risco, pois, com o envelhecimento, o corpo não consegue reparar as 
alterações que podem surgir nas células, e aumenta o risco de doenças. Embora não exista um exame 
específico, o diagnóstico geralmente é confirmado através de exames que avaliam o comportamento 
e a capacidade de raciocínio da pessoa, podendo ser complementado por uma avaliação cerebral. 

Sintomas
• Declínio mental, incapacidade de reconhecer coisas comuns ou perda de memória recente;
• Agressão, irritabilidade, dificuldade para exercer funções do dia a dia;
• Alucinação, depressão ou paranoia;
• Também é comum: fala embaralhada, incontinência urinária, perda de apetite ou sintomas      
   comportamentais.

Tratamento
O tratamento para Alzheimer consiste em diminuir os sintomas da doença, pois esta enfermidade 
ainda não tem cura. É recomendado o uso de medicamentos, além de estímulos com a prática  
de fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia.

Com o tema “Memória e qualidade de vida”, a Aposchesf realizou 
palestra sobre Alzheimer, em comemoração ao Dia Nacional da 
Saúde (5 de agosto). O momento contou com a presença do diretor 
social, Antônio Mendonça e do diretor administrativo, Robert Rego. 
Além de sorteio, perguntas para tirar as dúvidas e um momento  
de alongamento para os presentes.

“O mais importante é manter a aproximação com a família chesfiana, 
por isso são promovidos esses eventos. Queremos continuar com 
essa ligação com todos os aposentados”, disse Mendonça.

O assunto foi abordado pela terapeuta ocupacional e especialista em neuropsicologia, Gabriela Costa 
Guedes, que falou sobre o envelhecimento, as causas e tratamentos para a doença. “Além de tratar,  
é muito importante prevenir. Fazer uma atividade de interesse é o primeiro passo”, alertou.

O associado Ronaldo Jucar, que também esteve presente à palestra, afirmou que o momento foi 
oportuno para saber mais sobre a doença. “É importante tratar desse assunto, pois vem bastante 
associado com idade avançada e não sabe o que é Alzheimer”, disse.

Aposchesf realiza palestra sobre Alzheimer

Fique atento aos sinais do Alzheimer
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Tudo começou em 18 de setembro de 1985, na Rua da Aurora, no Recife. Foi ali que 30 ex-empregados 
da Chesf deram início à criação da ASF - Associação dos Suplementados da Fachesf, hoje  
Aposchesf - Associação dos Aposentados, Pensionistas e Empregados da Chesf e da Fachesf.
As conquistas foram chegando ao longo dos anos, e, atualmente, com 32 anos de existência,  
a Associação oferece serviços, como assessoria jurídica especializada em causas referentes ao 
trabalho, previdência e outras questões; promove eventos (palestras, encontros, eventos e viagens) 
para divulgar e debater temas relevantes e consolidar o associativismo. Mais recentemente, foram 
firmados convênios com clínicas e laboratórios médicos, para propiciar o acolhimento e bem-estar 
do associado.

A Aposchesf comemorou o aniversário no dia 18 de setembro, marcado por muita alegria e confraternização. 
O evento contou com a participação da Diretoria da Associação e alguns associados convidados.

O presidente da Aposchesf, Manoel Morais, agradeceu aos presentes. “Estamos aqui para defender 
os interesses de todos. A associação só sobrevive por causa da participação e contribuição de vocês. 
Por isso, esperamos que continuem conosco acompanhando o nosso desenvolvimento”, disse.

A comemoração foi marcada por reencontros e interação, com música ao vivo, aula de dança e um 
café da manhã. O aposentado Dinaldo Fulco, que esteve no evento, disse que é importante comemorar 
e se alegrar junto aos colegas que lutaram para o engrandecimento da associação. 

Comemoração

Aposchesf comemora 32 anos
de lutas e vitórias

Comemoração

Foram muitas conquistas para levar bem-estar 
e qualidade de vida ao associado.

Carmem Valença, organizadora do evento.

“Agradeço a participação de todos. É isso que nós queremos, trazer 
o Participante até nós e gerar mais qualidade de vida, com muita 
alegria e diversão.”
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Veja como foi a comemoração na regional de Paulo Afonso

“É fantástico ter um lugar onde a gente pode interagir 
e ficar à vontade. Aqui brota saúde e disposição. 
Realmente nós necessitamos desses encontros.”

Cleide Bandeira, associada.

Passe-livre nos ônibus, meia-entrada no cinema e prioridade nos atendimentos de estabelecimentos 
comerciais e hospitais não são os únicos direitos para quem tem mais de 60 anos. Criado em 2003, 
o Estatuto do Idoso garante muitos outros benefícios para essa 
faixa etária. 

A isenção do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) é um direito pouco conhecido pela terceira idade, 
mas ele é garantido pela Lei Distrital nº 5638/2016 e contempla 
os que têm acima de 60 anos, que possuem apenas um imóvel, 
são aposentados ou pensionistas e tenham renda de até dois 
salários mínimos.

O benefício também depende de o município ter legislação que garanta esse direito. No Recife, a Lei 
Municipal nº 14.643 concede isenção parcial de 50% do valor do IPTU, ao aposentado ou pensionista 
do regime da Previdência Social.

Direitos
Saiba as regras para isenção do IPTU

Se você tem mais de 60 anos, fique atento aos direitos que o Estatuto do Idoso lhe garante. 

Veja quais são as regras para você ter o benefício

• O requerente deve apresentar algum documento que comprove a renda de até dois salários mínimos.      
   Isso pode ser feito através da declaração do imposto de renda ou pelo espelho da Previdência Social;
• Os idosos que já tiveram a cobrança do IPTU zerada, em outros anos, precisam renovar 
   o pedido para 2017;
• O imóvel deve ter até 120 m² de área construída;
• O titular deve utilizar o imóvel apenas como sua residência e de sua família, 
   e não pode possuir outro.

Para outras informações, você pode procurar o Ministério Público de Pernambuco, através do telefone 
(81) 3182-7000 ou a Defensoria Pública de Pernambuco, pelo número (81) 3182-3700.
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Eventos

A festa foi marcada por reencontros e muita alegria.
Música ao vivo, sorteios, comidas típicas e muita animação tomaram 
conta da festa de São João da Aposchesf. O evento, que aconteceu no dia  
8 de junho, foi o primeiro realizado pela nova gestão da Diretoria Social  
e contou com a presença dos associados e suas famílias.

“A festa superou as expectativas! Acho que, quando o prestígio é tão 
grande, significa que fizemos algo certo, e no próximo ano prometemos 
fazer melhor”, ressaltou Mendonça, diretor social da Aposchesf.

O momento proporcionou o reencontro de muitos ex-funcionários. Outro destaque foi a quadrilha. 
Os convidados puderam celebrar o São João e aproveitar da animação do local.

“Gostei muito do evento, um acolhimento muito bom. É um momento para reencontrar grandes 
amigos. Então eu só posso parabenizar os organizadores”, disse Terezinha Sousa, presente no evento.

Confira as fotos

Aposchesf realiza 
evento de São João
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Eventos

As comemorações juninas nas regionais da Aposchesf. 
Confira

Aracaju

Fortaleza

Rio de JaneiroPaulo Afonso

Sobradinho

Itaparica

Garanhuns
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Inúmeras soluções para aproximar, ainda mais, Participante e fundação. Com esse objetivo foi 
criada, em 01 de setembro de 2006, a Central de Relacionamento da Fachesf. Oferecendo serviços, 
como empréstimos, previdência (complementar, oficial e folha de pagamento), seguro, benefícios 
educacionais e saúde, a Central também atua como agente facilitador.

Inicialmente o objetivo seria acabar com a filosofia do "atendimento" e implementar o conceito 
de "relacionamento”. Mas, com o passar dos anos e o aumento das demandas, a Central  
de Relacionamento começou a apresentar algumas dificuldades, como a falta de investimentos em 
inovação e processos antigos que não atendiam mais os associados. 

Em 2014, o novo diretor de benefícios da Fachesf, Raimundo Jorge, assumiu o cargo e viu  
a necessidade de implementar mudanças. O primeiro passo foi buscar soluções, junto com as 
gerências e as equipes, para poder evoluir e melhorar o relacionamento com o Participante. 

A atualização do sistema de CRM (Sistema de Gerenciamento de Relacionamento) foi, na prática,  
o pontapé inicial. Além disso, as equipes - tanto da sede, no Recife, quanto das regionais -, receberam 
treinamentos e orientação; os serviços foram padronizados. 

Ao todo, são quase 60 pessoas que trabalham na central, tanto no Recife quanto nas regionais.  
De acordo com Rita de Cássia, gerente da Central de Relacionamento, os funcionários também 
percebiam a necessidade das alterações, já que os processos estavam obsoletos e despadronizados. 

“Esse upgrade gerou uma melhoria no relacionamento com os Participantes, mas as transformações 
não foram só no sistema. Nós motivamos e fizemos inclusão dos próprios funcionários dentro  
do novo contexto, gerando interação e comprometimento”, relatou.

“O atendimento aqui sempre foi satisfatório. Todas as vezes que solicitamos,  
a entidade nos fornece resultados com presteza.”

Notícia
Central de Relacionamento: mais benefícios para o Participante

No.

1 Falta de investimento em inovação Investimento em inovação

2 Processos obsoletos Aquisição de sistemas de automatização e implantação 
de métodos de otimização

Aquisição da versão do CRM mais atualizada do mercado

Divisão das agências entre a Equipe de Suporte

Criação de relatórios de acompanhamento de registros

Criação de um Manual de Desenvolvimento de Scripts 
e Checklists
Implantação do rodízio entre os técnicos  
e supervisores sem formato de trainee

Aquisição de novos sistemas de monitoramento e controle

Criação do Espaço Aconchego

Criação do Programa “Fachesf para Todos”

Implantação de um processo de PDCA

3 CRM obsoleto

4 Agências dispersas e despadronizadas

5 Perdas nos registros de informações

6 Scripts de atendimento despadronizados

7 Rodízio de atendentes ineficiente

8 Falta de monitoramento das equipes

Falta de um espaço para descompressão 

Atender os Participantes mais distantes

Falta de um ciclo PDCA

9

10

11

Problema Solução Implantada

Dazio Luiz César Silva, aposentado da Chesf.
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O senhor assumiu a diretoria de benefícios em 2014. Qual foi  
a primeira impressão?

Em 2014, nossos colegas começaram a levantar os problemas 
que existiam. Foi a partir disso que, junto com as equipes e as 
gerências, nós conseguimos identificar o que precisava ser feito. 
Então, houve as mudanças e assumimos o nível de excelência que 
temos agora. 

Como os funcionários encararam esse novo momento?

Todos sabiam da necessidade de mudar. Por isso, o nosso sucesso foi pelo envolvimento de toda  
a equipe e dos gestores. Com a conscientização de todos para trabalhar melhor e ter satisfação 
individual. Então hoje nós estamos com o mesmo grupo que trabalha muito mais, com maior qualidade.

Vocês continuam oferecendo os mesmos serviços?

Alguns outros serviços foram aparecendo, como o de reembolso, por exemplo. Agora estamos em 
via de implantar o reembolso eletrônico. Outras coisas foram implantadas, a exemplo de Paulo 
Afonso, que hoje tem uma assistente social contratada. Também houve a contratação do plantão  
de atendimento 24h, aqui na sede, com serviços na área de saúde.

Como foram as respostas dos associados?

A Central de Relacionamento é a porta de entrada da Fachesf. Passar de um nível de 82%  
de atendimento para 92% ou 98% já nos diz muito. A gente percebe uma confiança muito grande. 
Vemos que a Fundação existe realmente para atender o Participante. 

Quais os planos para continuar evoluindo?

A Diretoria é eleita pelos Participantes e tem a missão de representar e lutar por eles. E nós estamos 
focados nesse princípio, fazendo a gestão da melhor forma possível. Estamos atentos às necessidades 
dos Participantes e trabalhando internamente para atendê-los cada dia melhor. 

Notícia

O diretor de benefícios da Fachesf, Raimundo Jorge, comenta sobre as mudanças e quais foram  
os resultados obtidos. 

Os associados ativos e aposentados foram os mais beneficiados. Com essas mudanças, os atendimentos 
passaram de 85% para 92%, atingindo a marca de 1 milhão. 
A parte prática, como a infraestrutura, também passou por algumas modificações. Os ambientes das 
agências e da central foram reformados. “A Diretoria e a gestão se preocupavam em ter um resultado 
também qualitativo. E hoje podemos dizer que há uma interação entre o clima organizacional  
e os serviços oferecidos”, ressaltou Rita de Cássia.

Equipe da Central de Relacionamento.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Evolução dos atendimentos
300.000

48.763
0,0% 31,8% 134,0%

70,5%

64.271 150.422
256.463

250.000
200.000
150.000
100.000

50.000
0

2013 2014 2015 2016



12

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 Maria Luiza Brandão | Textos: Elayne Barros | Impressão: CCS Gráfica 
Tiragem: 8.000

Diversão é com a Aposchesf
Pensando no bem-estar e interação dos associados, a Aposchesf está 
promovendo diversos passeios, viagens e eventos. São momentos de 
confraternização e lazer, tudo com pagamento facilitado pela Associação. 

No período de 25 a 29 de outubro, os aposentados e pensionistas irão 
viver momentos únicos na cidade de Gramado, lugar conhecido por sua 
culinária e arquitetura urbana e rural, com forte influência alemã e italiana. 
O custo do passeio foi parcelado em 12 x de R$195,00.

Se você é associado, acesse o nosso site e fique atento às novidades sobre 
os próximos passeios e eventos da Aposchesf.

Confira as fotos da comemoração do Dia dos Pais, na regional de Aracaju.

Lazer

Aconteceu
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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.  
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.

Ações da Assessoria Jurídica

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, teve 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 o 
recebimento dos salários nos períodos de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e, segundo, quando 
receberam a suplementação/complementação de sua aposentadoria. 

Ação FGTS/TR
Os optantes do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir dos anos de 1999, referente à 
aplicação da TR (Taxa Referencial), quando o índice para correção monetária dos saldos das contas 
do FGTS nesse período deveria ter sido o INPC, IPCA ou outro que efetivamente tivesse e tenha 
condições de recompor o poder aquisitivo desses saldos.

Dias de atendimento: terças, quartas e sextas-feiras, de 13h às 17h.

Coordenadoria jurídica


