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Editorial

“O Valioso Tempo dos Maduros
Contei meus anos e descobri que terei menos tempo
para viver daqui para a frente, do que já vivi até agora.
Tenho muito mais passado do que futuro.

Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas.
As primeiras, ele chupou displicente.
Mas, percebendo que faltavam poucas, rói o caroço.

Já não tenho tempo para lidar com mediocridades.
Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflamados.
Inquieto-me com pessoas que tentam destruir quem eles admiram,
cobiçando seus lugares, talentos e sorte.

Já não tenho tempo para conversas intermináveis,
para discutir assuntos inúteis, que nem fazem parte da minha vida.

Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas,
que, apesar da idade cronológica, são imaturos.

 ‘As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos.’
Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos,
quero a essência, minha alma tem pressa...

Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana,
de gente muito humana,
que sabe rir de seus tropeços, que não se encanta com triunfos,
que não foge de sua mortalidade.

Quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade.
O essencial faz a vida valer a pena.
E para mim, basta o essencial!”

Mário de Andrade 
(Poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista, ensaísta,  
foi um dos pioneiros da poesia moderna brasileira. São Paulo, 1893/1945)

Prezados associados,
não poderia ser outra a minha mensagem, no momento em que a nossa Associação completa 30 anos  
de existência.

Na vida, temos que aproveitar o tempo com coragem, propósito, determinação e direção.
Os acontecimentos nos atropelam; o tempo parece ficar cada vez mais curto.
Mas, não deixemos, nunca, de ouvir a voz do coração!
Queremos crescer com humor e visão compartilhada.
 
Manoel Gomes de Morais
Presidente
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São João

Campina Grande

Natal

Paulo Afonso

Salvador

Xingó

Os associados participaram, no dia 26 de junho, de um café da manhã com comidas típicas,  
no restaurante Fazenda, com a presença do presidente da Aposchesf, Manoel Gomes de Morais.

A Diretoria Regional de Campina Grande realizou 
a festa “Recordando o São João”, em Natal, num 
descontraido encontro de aproximadamente 20  
associados e pensionistas, no salão de Festa do 
Edificio onde reside o representante Luiz da Silva 
Gurgel.  O anfitrião comandou com muita galhardia 
esse agradável reencontro dos associados. 

Em 19 de junho, no Clube Paulo Afonso – CPA, os associados participaram de uma animada festa  
de São João da Regional. O evento teve música ao vivo e contou com a presença do presidente da Aposchesf, 
Manoel Gomes de Morais, e outros gestores: Eli Queiroz, Antônio Belo, Raimundo  Jorge , Leônidas Marinho 
dos Santos, Dr. José Fernandes. Mais de 300 associados compareceram à comemoração.

Nos dias 25 e 26 de julho, os associados participaram da 
Ressaca do Forró, na Fazenda Santa Fé, no município de Santo 
Antônio de Jesus. Não faltaram participantes vestidos a caráter 
e um cardápio junino farto. Houve sorteio e brindes. Mais de mil 
pessoas foram ao evento. Vale destacar que não houve gasto 
para a regional, pois cada pessoa pagou a sua parte.

Música, comidas típicas e muita animação deram 
o tom da festa de São João, no dia 19 de junho,  
no clube Pajuçara.
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Recife

Em 17 de junho, os associados estiveram reunidos no Clube dos Oficiais da Polícia Militar para dançar muito 
forró e se deliciar com o banquete de comidas típicas. Não faltou alegria na festa de São João. 

Fachesf tem novo presidente 

O engenheiro Mozart Bandeira Arnaud assumiu, em 31 de julho, a Presidência da Fachesf. Ele já havia 
ocupado o cargo de diretor de benefícios da Fundação por três vezes, tendo sido eleito pelos Participantes.

Empossado pelo presidente da Chesf, o engenheiro José Carlos Miranda, em cerimônia realizada no auditório 
da Fachesf, Mozart destacou a trajetória da Fundação: “Em todo esse período, não vimos a Fachesf exposta 
em qualquer questionamento ético. Acompanhamos a melhoria contínua e os avanços significativos nas 
mais diversas áreas”.

O novo gestor citou algumas ações a serem realizadas: “Precisamos buscar o equilíbrio atuarial e uma 
alocação de custos compatível com a entidade. Também teremos de enfrentar o grande desafio da questão 
da saúde, com seus custos e demandas crescentes. Encontrar um equacionamento para o passivo judicial, 
trabalhar com ações que minimizem as novas questões com diálogo e busca de soluções. [...] Reforçaremos 
a comunicação, que já é um fator de sucesso na Fachesf. Buscaremos novos instrumentos, sem esquecer 
o necessário e tradicional atendimento presencial por meio das Agências e da Central de Relacionamento. 
Valorizaremos a Ouvidoria e o Comitê de Ética. Construiremos um programa de prevenção à corrupção”.
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Regional de Sobradinho

Ginástica com dança 

Dia dos Pais

Medalha de Mérito da Aposchesf

A Regional de Sobradinho mantém, desde 2012, parceria com a Secretaria de Ação Social da Prefeitura 
Municipal de Sobradinho para a promoção de exercícios físicos com vistas à melhoria da qualidade de vida 
dos associados. 
A Aposchesf cede espaço, nas manhãs das terças-feiras, para as sessões de ginástica com dança, com 
duração de 40 minutos. As aulas são abertas aos associados e à comunidade de forma geral, com frequência 
de 20 a 25 pessoas. 

No dia 07 de agosto houve o encontro mensal da agência local da Fachesf 
com um grupo de aposentados e pensionistas, residentes em Petrolina/
Juazeiro. Na ocasião, o agente fez uma explanação sobre assuntos 
de interesse do grupo, enquanto a equipe de saúde realizou alguns 
procedimentos preventivos, como medição da pressão arterial e glicemia.  
O Dia dos Pais foi lembrado no evento: os presentes receberam uma 
pequena lembrança (CD/MP3), com uma coletânea de músicas intitulada  
“As Melhores do Papai”. Ainda houve lanche e sorteio de brindes.
Vale registrar e agradecer o trabalho do agente da Fachesf Marcos Alves, na 
busca de um atendimento mais próximo aos associados, como também da 
técnica de Enfermagem Luciana Almeida, que atende a todos com muita presteza.

A Diretoria Executiva instituiu essa honraria para homenagear os dez fundadores que se mantêm 
filiados e que vêm contribuindo de forma significativa para a consolidação da Associação nos 30 anos  
de sua existência. 

São eles:
Antônio Ferraz Gominho
Claudionora Adelaide de Albuquerque
Genildo Lobato de Medeiros
Hector Carneiro de Oliveira
Hilton Ahiram da Silveira
João Rildo de Araújo e Silva
José Luiz Ferreira
Luciano Hitzschky Carneiro
Reginaldo de Souza Guedes
Sally Torres Sampaio



6

Aposchesf

Determinação e competência trouxeram muitas conquistas e evolução à Associação

Em 18 de setembro de 1985, o saudoso colega João Dias 
Cardoso, com mais 30 ex-chesfianos, fundaram a Associação dos 
Suplementados da Fachesf - ASF. Embora vinculados à Fundação de 
Assistência e Seguridade Social da Chesf - Fachesf, os aposentados 
necessitavam de uma entidade que complementasse os aspectos 
da seguridade, notadamente o associativismo e a assistência 
jurídica. A sede da Associação ficava, então, na Rua da Aurora,  
no Recife.

Com a evolução do quadro de associados, a entidade ampliou  
a própria atuação, mudando a denominação para Associação dos Aposentados, Pensionistas e Empregados 
da Chesf e da Fachesf - Aposchesf. Foram criadas Unidades de Negócio, voltadas para a Consultoria  
e Treinamento (ATUA), Turismo e Lazer (APOSTUR) e Corretagem de Seguros (Corretora de Seguros); mas  
a operacionalização dos projetos começou a ficar complexa e o atendimento deficiente, levando à extinção 
das unidades.

Atuando de forma colaborativa com a Fachesf e Sindicatos, a Associação participou ativamente de muitas 
ações. Em 1987, apoiou a proposta da primeira Diretoria de Benefícios da Fachesf eleita pelos associados, 
para usar a rede credenciada e os serviços ambulatoriais do Plano de Assistência Patronal da Chesf – PAP; 
em 1991, a implantação do Fachesf-Saúde.

A partir da década de 90, o incremento das aposentadorias e as questões trabalhistas a elas vinculadas 
fizeram com que a Aposchesf atuasse mais intensamente no suporte jurídico e na orientação aos associados. 
Expandiu sua ação para áreas regionais da Chesf e, em 1998, contava com 3.500 sócios. A instalação das 
sedes e a reforma da regional de Paulo Afonso permitiram o convívio mais intenso dos associados e maior 
visibilidade à Associação. 
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Aposchesf

Em 2006, elegeu representantes dos seus quadros para compor a Diretoria de Benefícios, o Conselho 
Deliberativo e o Conselho Fiscal da Fachesf. Passou a operar de forma mais articulada com sindicatos, 
associações e entidades congêneres, para defender os interesses dos associados junto ao INSS  
e à Fachesf. Mais tarde, integrou-se ao Fórum Nacional das Associações de Aposentados, compartilhando 
das lutas comuns entre as entidades do setor elétrico.

A aquisição das sedes próprias de Campina Grande, Maceió e Recife foi um marco nessa história de luta 
e perseverança. Representa o acerto, desde o início, da boa administração dos recursos financeiros da 
Associação. Hoje, a entidade enfrenta a difícil missão de apoiar o associado atingido pela redução do valor 
do benefício, imposto pela política de reajuste da Previdência Social Pública. Uma grave consequência 
dessa restrição é o cuidado com a saúde, principal demanda dos associados (filiados ou não a planos 
privados de saúde). 

Impedida, por razões de ordem estatutária e financeira, de criar e operar plano de saúde, a Aposchesf 
tem procurado meios de atenuar esse problema. Preservar e contribuir para aprimorar o Fachesf-Saúde, 
inclusive nas ações de prevenção e acompanhamento, como no Programa de Bem com a Vida, é uma 
forma de garantir o suporte indispensável para os associados. Firmar e manter convênios com o setor de 
saúde: clínicas, laboratórios, médicos. 

Com situação econômico-financeira autônoma, a Associação conta hoje com cerca de 5.500 associados 
nas nove Diretorias Regionais, distribuídas no Nordeste e nas duas representações, em São Paulo e Rio 
de Janeiro. Neste marco de 30 anos, volta-se o reconhecimento aos sócios-fundadores, atribuindo-lhes a 
Medalha do Mérito Aposchesf. Vale destacar as administrações posteriores, que reforçaram o trabalho na 
Associação, emprestando a cada mandato a solidariedade do trabalho voluntário.
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Aposchesf e Hector Carneiro de Oliveira: histórias entrelaçadas

O sócio-fundador mais antigo da Aposchesf, 
Hector de Oliveira, esteve na sede da Associação 
e revelou, com muito bom humor e uma memória 
admirável, lembranças marcantes e fatos atuais, aos  
94 anos de idade.

Nascido em Nazaré da Mata, Hector saiu de lá, aos 
27 anos, em busca de trabalho, pois queria casar.  
Ele havia estudado Contabilidade, mas não chegou a se 
formar. Em 1948, escreveu uma carta ao presidente da 
República, Eurico Dutra, pedindo alguma oportunidade. 

Surpreendentemente, oito dias depois, recebeu a resposta que mudaria a sua vida: a carta dizia que  
o Ministério da Agricultura havia criado uma empresa para construir a Usina de Paulo Afonso e que ele 
deveria encontrar o engenheiro Edmundo Fernandes Seixas, na atual Delmiro Gouveia, para tratar do 
assunto.

O aposentado não sabia onde ficava o lugar que deveria ir, mas chegou até lá, depois de quatro dias  
e orientações de quem encontrava pelo caminho. Ele realizou um teste e ficou em primeiro lugar entre oito 
candidatos. A felicidade por haver conseguido o que desejava foi grande, mas Hector lembra também que 
grande foi o medo na hora de fazer a travessia no rio, bem como de encarar essa nova fase.

Assim, no mesmo ano em que enviou a carta, recebeu a matrícula nº 43 e começou a trabalhar na empresa 
que mais tarde seria chamada Companhia Hidroelétrica do São Francisco - Chesf. Foram 23 anos e quatro 
meses (como ele faz questão de dizer) em Paulo Afonso, mas a essa altura, já casado e com filhas, pediu 
transferência para a sede da Chesf, no Recife, pois queria ficar perto da família (ele morava sozinho na 
Bahia), em 1970. 

Em 1983, após 35 anos de história na empresa, aposentou-se. Dois anos depois, a Aposchesf foi criada 
(à época, chamada de Associação dos Suplementados da Fachesf – ASF), através da união de trinta 
aposentados da Chesf, dentre eles, Hector, que chegou a ser diretor da Aposchesf.

Sobre a vida de aposentado, muita movimentação. Morando em Maria Farinha, quando não há atividade, 
ele inventa o que fazer ou até desmancha o que já fez para começar novamente. É difícil falar em uma 
ocupação preferida, porque o seu dia é cheio: churrasco, leitura, caminhada na praia, pedalada, palavra-
cruzada, cuidado com as plantas. Viúvo, pai de três filhas (uma já falecida) e avô de duas netas, agora 
Hector espera, ansioso, a chegada de seu primeiro herdeiro homem, o bisneto. Ao final da entrevista, o 
sócio-fundador deixa uma lição: “Hoje me sinto mais feliz do que na juventude. Felicidade é viver, dar 
conselho, receber conselho, fazer o que se gosta, evitar preocupações, ter a consciência tranquila… ”.

Hector com sua filha Maria Verônica Carneiro

Memória an
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30 anos de dedicação

O tempo passou rápido. Já faz trinta anos desde aquele dia em que o saudoso colega João Dias Cardoso, 
verdadeiro criador e primeiro presidente da Aposchesf, foi à minha sala, no Edifício André Falcão, para me 
comunicar que a nova Associação estava sendo legalmente criada e implantada.

Lembro, naquela ocasião, que imaginando, equivocadamente, somente depois da aposentadoria  
e passagem para a condição de suplementado da Fachesf, pudesse, o chesfiano, tornar-se membro da 
Associação, respondi que lamentava o fato de ainda não poder me tornar associado, mas isso não iria 
demorar a acontecer, pois já contava com quase 33 anos de trabalho. Foi quando ele retrucou, dizendo 
que eu estava enganado. A exigência estatutária para integrar a Associação era apenas a de ser chesfiano 
e, assim, os da ativa podiam e deviam associar-se de imediato. Então, não tive dúvidas. De pronto, aderi  
à Aposchesf.

Entendia eu que, especialmente considerando os novos tempos em que o Brasil vivia e a difícil conjuntura 
econômico-financeira que o País atravessava naquela década de 1980, dali para frente os aposentados 
da Chesf iam necessitar de uma entidade que os representasse nos embates que certamente iriam ter de 
enfrentar em múltiplos fóruns e ocasiões. Na verdade, acreditava que a Aposchesf iria ter de exercer o papel 
de “sindicato” dos aposentados da Chesf.

Passados esses trinta anos, acredito que essa função e os objetivos, originalmente imaginados pelos 
fundadores da Associação, foram efetivamente alcançados. Certamente, com altos e baixos, ganhos  
e perdas, como a realidade sempre impõe a toda e qualquer organização que enfrenta as lutas de caráter 
reivindicatório de direitos trabalhistas e sociais. Entretanto, não há dúvida de que os resultados globais 
foram amplamente positivos.

Assim, a entidade está hoje tão viva quanto sempre esteve, desde o momento em que seus primeiros 
dirigentes, liderados pelo companheiro Cardoso, a implantaram pioneiramente. Ao longo desses trinta anos, 
com o trabalho de todos que passaram por sua direção, cresceu e se expandiu, atingindo praticamente 
todos os pontos onde exista uma comunidade representativa de chesfianos.

Hoje, pela importância que a Aposchesf tem para todos nós, aposentados da Chesf, considero necessário 
que, acima de eventuais divergências de quaisquer grupos, a Associação continue prestigiada pelos seus 
associados. Com união, é possível representar bem todos os homens e mulheres que, juntos, com o seu 
trabalho profícuo, dedicaram os melhores esforços para que a Chesf levasse energia a todo o Nordeste. 
Assim, contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico e social da nossa Região e do 
nosso povo. Que venham mais outros trinta anos.

José Antonio Feijó de Melo

Depoimento an
os
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Parece piada, mas há quem afirme que dar boas gargalhadas diante de 
situações que causam dor, como quebrar uma perna, pode amenizar 
o desconforto. De certa forma, faz sentido: a cada sorriso, o cérebro 
é induzido a produzir e liberar mais endorfina, o neurotransmissor 
relacionado às sensações de prazer e bem-estar, além de ser um 
potente analgésico natural.
“Ainda há poucas pesquisas nesse sentido, mas já é comprovado que 
o sorriso causa uma ação bioquímica no organismo, que resulta em 
reações benéficas, mas não a ponto de cessar a dor intensa”, acredita 
Sérgio Luís de Miranda, médico e cirurgião especialista em cirurgia 
buco-maxilo-facial, do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE). 
Sorrir pode até não ser o melhor – ou único – remédio, mas que faz bem à saúde os especialistas concordam. 
Pesquisa divulgada, em 2006, pela Escola de Medicina da Universidade Loma Linda, na Califórnia 
(EUA), comprova que o riso colabora para aumentar a produção e a atividade no organismo das células  
NK (do inglês, natural killers), responsáveis por destruir vírus e até tumores presentes no organismo. 

Sistema cardiovascular

Benefícios extras para o corpo

É ativado com o sorriso, o que aumenta a frequência cardíaca e a pressão 
arterial, além de provocar a vasodilatação das artérias. Esse conjunto  
de reações proporciona maior fluxo de sangue para todo o organismo.

Sistema respiratório

Durante a risada, os pulmões passam por uma hiperventilação, o que eleva  
a concentração de oxigênio na circulação sanguínea e resulta em melhor 
distribuição de oxigênio aos tecidos.

Sistema imunológico

Além de colaborar para a produção das células NK, as boas 
gargalhadas aumentam a quantidade de saliva, que também  
é benéfica para a imunidade. Com o acréscimo da saliva, sobe o nível de 
imunoglobulina, substância capaz de combater gripes e resfriados. 

Fonte: http://www.einstein.br/

Sorrir faz bem à saúde
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Artigos dos associados

Temporada dos ventos

Na região Nordeste, a natureza não fez questão de dividir o período das estações climáticas. Uma coisa, 
no entanto, ela definiu: agosto será sempre o mês de ventos fortes. Ventos que levantavam as saias 
azuis, pregueadas, das colegiais nas pontes do Recife. Num dia chuvoso, segurar a saia e a sombrinha 
era uma tarefa difícil. No imaginário popular, cheio de crendices, agosto é um mês azarado...dia da 
sogra, dia em que o diabo ando solto! Coisas ruins acontecem no plano visível e invisível. Um dia de 
sexta-feira, com data 13, no mês de agosto, é motivo de preocupação para os mais crédulos. Forças 
contrárias em luta!
Apesar da fama ruim, há os que gostam, alegando a democraticidade sonora do nome: agosto = há 
gosto. E para aliviar essa fama, lembramos que em agosto há um dia festivo: o Dia dos Pais.

Ventos de agosto
Arredios velozes e sibilantes
Invadem espaços
Prepotentes ousados e indiferentes
Não sussurram palavras de amor
Não gostam de regaços.
Beijos frios, maus presságios 
Angústia, tristeza, medo e dor
Agitam águas e arrastam folhas no chão
Atravessam carnes e ossos
Em busca de um coração.  
Chegam batendo portas 
Escancarando janelas
Perseguindo uma alma, quase morta.

Si Cabral 

Um tempo para cada coisa 

No final da década de 1960, após submetido ao teste de seleção na Chesf, fui admitido e encaminhado  
ao chefe do serviço de Operação e Transmissão de Energia de Campina Grande, SOTG. 

A administração do SOTG estava sob a responsabilidade de um engenheiro eletricista, honesto, 
sincero, trabalhador, inteligente e capaz. Recordo-me, quando lá cheguei, sob o seu comando, havia 
19 subestações, dentre as quais 15 de 13.8 e 69 kV e 2 de 138 e 230 kV. Cada uma delas era operada 
por três ou quatro operadores; duas equipes de manutenção de equipamentos e linhas de transmissão, 
cada uma com cerca de dez homens, uma frota de veículos com duas caminhonetas, dois jipes e dois 
caminhões, com seus respectivos motoristas, além da equipe de LPs energizadas e três funcionários 
burocratas, totalizando 100 funcionários. Quinze anos depois, essa equipe ultrapassava 160 e nunca 
se ouviu dizer que alguém falasse mal desse exímio administrador. 

Há longo tempo não tenho contato com esse engenheiro, mas quero afirmar meu respeito, a minha 
admiração, a minha afeição pela forma sensata e solidária com que ele administrava toda a equipe. 
Finalizando essa singela homenagem que faço ao engenheiro Dorival da Silva Almeida, de quem nunca 
me esqueci, pois hoje sou um advogado ainda em pleno exercício da profissão e, se eu tivesse que 
partilhar esse diploma de bacharel em Direito, o faria com o senhor Dr. Dorival, dizendo-lhe da saudade 
que sinto dele. 

“Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu.” (Eclesiastes, 3-1)

Antonio Urbano da Silva
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Piadas

Colaboração do colega Antônio Urbano da Silva
(João Pessoa, PB).

Respostas das charadas:
AQUI= CA   BONITO= BELO  CABELO

CRIO=FORMO    GALINHA SEM RABO= SURA     FORMOSURA
DURMO= VELO  JOÃO PESSOA= CIDADE  VELOCIDADE

Charadas do último Jornal
AQUI o BONITO é na cabeça (1 e 2)

CRIO uma GALINHA SEM RABO que é uma beleza (2 e 2)
Não DURMO em JOÃO PESSOA porque estou com pressa (2 e 3)

Programe-se!
E o Natal? Já pensou em comemorar de outro jeito? 

A cidade de Gramado (RS) tem uma festa diferente. O evento Natal Luz  
é mundialmente conhecido por toda sua alegria, seus espetáculos, beleza e, 
claro, sua luz. Inspirado na Disney, o Natal Luz traz turistas de todos os lugares. 
Agora é sua vez. 
O passeio inclui: passagem área (Gol), 4 noites de hospedagem no hotel Estrelas 
da Serra, com café da manhã, translado (aeroporto de Porto Alegre – hotel em 
Gramado – aeroporto de Porto Alegre), tour Gramado e Canela cultural, tour Vale dos Vinhedos (com almoço) 
e ticket Bustour (1 dia de uso).

Para mais informações, tratar com a SL Viagem&Cia: (81) 3031.8828 ou 3062.2140

Você sabia que os hábitos de vida são os fatores que mais interferem na saúde, representando 51%, entre 
hereditariedade, meio ambiente e doenças?

Por esse motivo, a Aposchesf inicia o programa de Preparação para uma Vida Saudável – Previsa.
Através dele você terá informações e participará de atividades que contribuirão para um melhor estilo de 
vida.

Inscreva-se já!
Local: sede da Aposchesf

Responsável pela inscrição: Carmem

Passeios

Previsa

Expediente
Aposchesf - Associação dos Aposentados, Pensionistas e Empregados da Chesf e da Fachesf.  
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Uma vida mais saudável espera por você


