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Editorial

Mais um ano se encerra e carregamos conosco a grata satisfação de estarmos juntos com todos os 
que fazem da Aposchesf um espaço de encontro, alegria, perspectivas e transformações. Reconstrução  
e oportunidades, novos caminhos e muito aprendizado fizeram de 2015 um ano de renovados esforços 
para que tornássemos a Associação mais democrática, promissora e participativa.

Ensejamos que o sentido do Natal esteja presente em todos os lares, em nossas vidas e escolhas, da 
mesma forma que dedicamos nosso tempo a tornar a Aposchesf uma opção de renovação e vida, com 
a missão de "promover a participação e a integração dos associados, bem como viabilizar ações que 
contribuam para a defesa dos nossos interesses e o exercício de nossa cidadania".

Façamos de 2016 mais um ano memorável de consolidação de propósitos, de luta por qualidade de vida 
em projetos individuais e coletivos, de harmonia e renovados gestos de solidariedade e união, de paz e 
amor dedicados à família, segundo os princípios do Pai, com a força da fé e do trabalho – com gratidão, 
otimismo e perseverança! 
 
Manoel Gomes de Morais
Presidente
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2016 ainda melhor!

Si Cabral
sicabral@ibest.com.br

O Natal de Jesus

É Natal!
Anjos cantam
Uma estrela desce do céu
A natureza festeja
Porque na manjedoura há um Menino
E por Ele, batem todos os sinos!

Um homem passa e O contempla
Sem escutar no repicar dos sinos
Sem ouvir na voz do vento
A súplica de Jesus Menino:

“Leva-me contigo querido irmão
Estou aqui há tanto tempo!
Sinto frio nesta manjedoura
Peço abrigo no teu coração”.
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Na manhã do dia 18 de setembro, gestores e associados da Aposchesf 
se reuniram no auditório do Centro de Desenvolvimento do Ser Humano - 
CDSH, na Chesf. Um clima de reencontro e saudodismo tomou conta logo 
na chegada ao evento; além de abraços e muita conversa, uma exposição 
com fotos lembrava momentos marcantes da Associação. Formaram  
a mesa diretora da cerimônia, o presidente da Aposchesf, Manoel Gomes 
de Morais; o presidente da Chesf, José Carlos Miranda; o presidente da 
Fachesf, Mozart Bandeira Arnaud; e o representante do Sindicados dos 

Urbanitários - SINDURB , Fernando Neves. Na abertura do evento, o gestor da Aposchesf passou a palavra 
para o presidente da Chesf: “Os senhores contribuíram para que a Chesf fosse o que é hoje. Estamos 
trabalhando para honrar essa história. Parabéns à Aposchesf pelos 30 anos e a todos os senhores,  
por continuarem sendo chesfianos de coração”. 

Em seguida, foi a vez de o presidente Manoel Morais fazer uma retrospectiva 
da história da Aposchesf e deixar a sua mensagem de otimismo: “Todo dia 
deveríamos ouvir uma pequenina canção, ler uma boa composição poética, 
contemplar um belo quadro e, se possível, dizer palavras sensatas para 
os nossos companheiros, que tanto contribuíram com o desenvolvimento 
da nossa querida Chesf e do Nordeste. Que Deus abençoe a todos nós”.  
Os demais integrantes da mesa, Mozart Arnaud e Fernando Neves, também 
proferiram algumas palavras em homenagem ao aniversário da entidade. 

Saiba tudo o que aconteceu na cerimônia de comemoração

Os sócio-fundadores foram homenageados com o recebimento de uma 
medalha de mérito; o mais antigo deles estava presente, Hector Carneiro 
de Oliveira. Na cerimônia, também foram divulgadas algumas novidades:  
o site da Associação, que está com novo layout e novas funcionalidades, 
como a área de classificados, onde os associados podem divulgar produtos; 
e o lançamento do Programa Preparação para uma Vida Saudável – 
Previsa. Coordenado pela colega Dulce Rissin, o Previsa busca despertar  

o associado para cuidar melhor da sua saúde e do seu bem-estar, através de palestras, encontros semanais 
e atividades práticas. O programa teve início na sede da Associação e deve se estender às regionais.  
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O evento teve muita animação, com a participação dos personagens 
Mateus e Catirina, que fizeram uma leitura dinâmica do cordel “Amizade 
não se aposenta”, escrito pela associada Marly Cerejo. O coral da Chesf 
abrilhantou ainda mais a comemoração. Depois, o bolo de aniversário 
foi cortado e todos participaram de um coquetel com música ao vivo. 

“É uma oportunidade que a gente tem de participar desse encontro. Eu acredito que agora, com o Previsa, 
esses encontros irão acontecer ainda mais.” Maria das Graças Duarte de Souza – 67 anos

“É uma alegria ver vários amigos. A Associação é um canal de reivindicação para os companheiros que não 
estão mais na ativa.” Benigna Nunes de Lima – 61 anos

“É um momento de integração. Fico sensibilizado e emocionado. Estou sempre presente, apoiando todos  
os eventos da Aposchesf.” Dinaldo José Lins Fulco – 68 anos

“Sinto-me grato por confraternizar com os colegas. Foi uma honra receber a medalha como homenagem  
ao sócio-fundador.” Hilton Ahiram da Silveira – 89 anos

“A Aposchesf deu mais realce aos aposentados. É um instrumento que a gente recorre, principalmente  
em relação à parte advocatícia e de saúde.” Maria José Pereira Lins – 60 anos

Comemorações

Houve festa na sede e nas regionais da Associação. Foi conferido o diploma João Dias Cardoso  
em homenagem a alguns associados que participaram ativamente dessa história.

Paulo Afonso 
Cerca de 120 associados participaram da comemoração pelas três décadas de existência da Associação.  
A música ficou por conta de Edemir Rodrigues e Banda. Houve entrega de troféus aos campeões de sinuca 
e dominó; os associados mais antigos receberam diploma.
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Aracaju 
Em 2015, os associados da regional de Aracaju celebraram dois momentos marcantes: os 30 anos  
da Aposchesf e os 15 anos da regional.

Fortaleza 
Os associados participaram de um coffee break, no espaço de convivência da Chesf.

Maceió e Garanhuns 
Em Maceió, a festa contou com  
63 participantes e em Garanhuns, 
com 52. A animação e o clima  
de reencontro tomaram conta  
do evento.

Salvador 
No dia 18 de setembro, nas dependências do CDSH, em Pituaçu, houve um café da manhã especial. 

Sobradinho 
Além da comemoração houve palestras sobre higiene bucal e prevenção contra o câncer; teste de glicemia; 
aferição de pressão arterial; inauguração da sala de Informática Selvira Maria Xavier, uma lembrança 
póstuma à ex-diretora.
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Assumir o nosso papel na busca do bem-estar é o melhor remédio

A saúde de nós todos

Neste momento em que o atendimento à saúde tem levantado 
tantas e justas polêmicas devido ao custo, gerenciamento e formas 
de tratamento, caberia indagar quais são mesmo os fatores que 
interferem de forma definitiva para a preservação da saúde. 
É sabido que para vivermos bem, de forma saudável, a identificação 
desses fatores é fundamental para buscarmos caminhos e soluções 
adequadas à promoção do bem-estar que todos almejamos.  
Quais são esses fatores? 

O fator hereditariedade, com peso de 20%, representa a carga 
genética recebida dos pais, com seus efeitos frequentemente tardios, 
tais como o aparecimento da diabete, hipertensão, obesidade, 
doenças do aparelho circulatório, inclusive câncer.
O meio ambiente, cuja gestão é de responsabilidade dos órgãos 
públicos, participa com 19%, porque trata de elementos fundamentais 
à saúde, como o saneamento; fornecimento de água tratada; coleta 
e tratamento do lixo; combate aos agentes nocivos como mosquitos, 
ratos, baratas etc. No entanto, a população tem papel fundamental na preservação do meio ambiente, não 
apenas se abstendo de poluir e de desperdiçar água tratada (mesmo de poço), como também combatendo 
as possíveis agressões, através de reclamações e cobranças aos governantes para o cumprimento das 
exigências da Organização Mundial de Saúde - OMS. 
Já os hábitos de vida, com 51%, têm grande relevância para a saúde - quase na sua totalidade.  
São do nosso exclusivo domínio: o tabagismo, um dos maiores assassinos do mundo; consumo de álcool, 
ação degenerativa de todos os órgãos e funções; sedentarismo, que produz funcionamento inadequado 
do organismo; alimentação, uma rede que amarra a saúde; má qualidade do sono, que causa cansaço, 
irritabilidade, perda de memória. Por fim, as doenças que surgem ao longo da vida, de modo geral, participam 
com apenas 10%. 
Os dados acima indicam que é possível administrar 70% da saúde sem médicos, uma vez que o controle dos 
dois fatores (meio ambiente e hábitos de vida) depende da vontade humana. Isso significa que necessitamos 
apenas de conhecimento e do desejo de mudar. Conhecimentos que são transmitidos pelos Programas 
de Promoção, Prevenção e Reabilitação da Saúde, através de orientações quanto aos cuidados com  
a higiene, vacinações, alimentação saudável, exercícios físicos, lazer, uso de medicamentos, exames 
periódicos, além daqueles a serem praticados em patologias que surgem durante a vida. A mudança  
de hábitos não é fácil: necessita de energia e criatividade para o enfrentamento dos desafios. 

Fator
Hereditariedade

Meio ambiente
Hábitos de vida

Doenças 
Soma 

Percentual
20
19

51

10

100

Dr. Geraldo Von Soshten
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Câncer de próstata
Como prevenir?

Como prevenir?
Câncer de mama

Segundo a definição do Instituto Nacional de Câncer - INCA, o câncer é um nome dado a um conjunto 
de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células (malignas) 
que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo.  
Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando  
a formação de tumores (acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias malignas. Entendendo isso, vamos 
saber como se prevenir dos cânceres mais comuns: próstata e mama.

Mantenha uma alimentação saudável;
Não fume;
Seja fisicamente ativo;
Visite regularmente o médico;
Acima de 50 anos, procure um médico para realizar o exame de toque retal. Se já existir histórico da 
doença na família, o exame deve ser realizado a partir dos 40 anos.

Realize o exame clínico anualmente;
Faça autoexame das mamas;
Tenha uma dieta saudável;
Mantenha exercícios físicos regularmente;
Para mulheres acima de 40 anos, realizar a mamografia regularmente;  
Se a doença existir no histórico familiar, o exame deve ser feito desde cedo.

Esse foi o tema da palestra realizada na sede da Associação, em que o dr. Geraldo Von Sohsten ressaltou 
o caráter condominial do Fachesf-Saúde e falou sobre a importância de se ter atitudes preventivas para 
garantir a qualidade de vida. A psicóloga Dulce Rissin participou do encontro com uma interessante dinâmica 
de grupo. 

Qualidade de vida 

Câncer 

an
os

1985 - 2015



8

No dia 18 de novembro foi realizada a primeira ação do Programa de Preparação para uma Vida Saudável – 
Previsa. A professora e gerontóloga Rosângela Maia de Andrade, diretora executiva do Instituto de Pesquisas 
e Estudos da Terceira Idade - IPETI, deu início à programação discorrendo sobre a dimensão social na 
perspectiva da qualidade de vida: relações familiares e sociais; o protagonismo dos idosos e aposentados 
sob o próprio olhar e o olhar de cada agente: filhos, netos, amigos, vizinhos, autoridades, políticos etc. 
A segunda parte do encontro teve a colaboração do professor e coreógrafo de danças folclóricas Denis 
Schneider, que executou danças circulares de diversas origens.

O Previsa foi elaborado para os associados e pensionistas, com o objetivo de auxiliá-los na prática de 
melhores hábitos de vida. Idealizado pela colega Dulce Rissin, foi desenvolvido pela Diretoria Social, com 
o apoio das demais diretorias. Inicialmente na sede, deve ser estendido às regionais. No Programa serão 
abordadas quatro áreas: social, alimentar, física e pessoal. Para cada módulo, um tratamento específico, 
com orientações e ações desenvolvidas por profissionais especialistas. Serão realizadas atividades diversas, 
tanto em relação à promoção do conhecimento, quanto à aplicação do que foi aprendido, como palestras, 
encontros, debates, oficinas. Serão quatro sessões mensais, com duração de 2h30m cada.

Previsa
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O primeiro trimestre de 2015 apresentou resultado financeiro negativo, 
uma vez que a receita, proveniente das contribuições dos associados, 
não cobriu as despesas operacionais. Os déficits apresentados 
decorrem, em grande parte, das despesas referentes aos eventos 
de caráter social (encontros, palestras e comemorações - Dia da 
Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, confraternização dos períodos 
junino e natalino) e assistência médica. No entanto, esse déficit foi 
substancialmente reduzido no trimestre seguinte, devido à redução  
de despesas, aumento na arrecadação das contribuições, planejamento 
e acompanhamento do setor junto às diretorias (quadro I). 

"Após a apreciação dos balancetes, dos documentos e dos esclarecimentos que julgaram necessários,  
os membros do Conselho Fiscal aprovaram as contas registradas no semestre, em reunião realizada entre 
os dias 14 e 17 de setembro de 2015.
Os diretores e conselheiros continuam trabalhando para que não haja perda do patrimônio conseguido 
nestes 30 anos." Antonio Belo da Silva Miranda - diretor financeiro

Quadro I – Desempenho mensal do semestre

Quadro II – Exercício do 1º semestre de 2015

Diretoria Financeira

Meses

Janeiro

Receitas operacionais (1)

Despesas operacionais (2)

Resultado

Resultado

Resultado do semestre

Receita não operacional (3)

Despesa não operacional

R$ 771.283,21

R$ 825.950,65

R$  - 54.667,44

R$  319.357,50

R$  32.102,64

R$  287.254,86

R$  32.102,64

Fevereiro

Março

Abril 

Maio

Junho

Déficit R$ Superávit R$

27.724,87 -
23.019,15 -
20.182,10 -

- 5.427,52

-

-

178.978,42

232.578,42

Por fim, o quadro a seguir apresenta o resultado final do semestre. 

(1) Contribuição dos associados. (2) Despesas com pessoal; diárias, transporte, reembolso de combustível e refeições das 
diretorias em serviço; telefone, energia, água/esgoto; eventos sociais, lazer e assistência; transações bancárias e financeiras
(3) Outras contribuições.

an
os

1985 - 2015



10

Atualize o seu cadastro no site da Aposchesf ou nas secretarias das regionais. Na sede, procure Carmem 
Valença.  

Acesse www.aposchesf.com.br e conheça as 
novidades que a Associação preparou para 
você. 
Dica: agora você pode participar de uma 
coluna de Classificados para anunciar venda, 
troca de bens ou prestação de serviços.

Gestores da Aposchesf de Sobradinho estiveram na cidade de Senhor 
do Bonfim, interior da Bahia, juntamente com o agente da Fachesf 
Marcos Alves, para explicar sobre o trabalho da Associação e deixar  
a entidade mais próxima dos aposentados e chesfianos da região. 

Na ocasião, foram realizados recadastramentos e as novidades do site 
foram apresentadas aos associados, que ganharam brindes e ainda 
tiraram dúvidas sobre os processos judiciais em andamento.

Ao término da reunião, o presidente da Fachesf solicitou, à liderança 
da Associação, a realização de reunião mensal para tratar de questões 
pendentes, sendo bem recebida a proposta.  

Recadastramento

Mudanças no site

Mais perto dos associados

an
os

1985 - 2015



11

No dia 29 de setembro, a Diretoria Executiva da  
Aposchesf participou de reunião agendada 
pelo presidente da Fachesf, Mozart Bandeira 
Arnoud, com a finalidade de discutir assuntos 
de interesse dos associados. Na ocasião,  
o presidente da Aposchesf, Manoel Morais, destacou 
a importância do diálogo entre as entidades.  
Em seguida, reiterou os principais pleitos referentes  
às áreas de saúde e previdência. Confira abaixo.

O presidente da Fachesf fez uma longa exposição sobre a situação atual da Fundação, ressaltando a solidez 
do sistema previdenciário, as restrições de atendimento do Fachesf-Saúde, as ameaças decorrentes  
de questões judiciais intempestivas e a diretriz de manter o diálogo. Mozart solicitou à liderança  
da Associação que fossem realizadas reuniões mensais para tratar de questões pendentes.

Liberação da rede credenciada para os aposentados dos planos básico e padrão, mediante  
o pagamento de consultas e exames, com a devida correção atuarial, segundo exigência da Previc, 
órgão federal supervisor da Previdência Privada;

Estudo a respeito de reforma no plano de saúde (Fachesf-Saúde), com o objetivo de modernizar  
e atualizar sua estrutura funcional;

Ampliação dos serviços médicos do ambulatório, inclusive com serviços laboratoriais para os 
aposentados;

Análise da possibilidade de pagamento de gratificação aos detentores de necessidades especiais 
que dependem de acompanhamento, o que já ocorre com os filiados ao INSS, por determinação 
legal;

Implantação do piso mínimo, de acordo com o estudo atuarial encaminhado à Chesf, no sentido  
de solucionar um antigo impasse relacionado a alguns aposentados;

Reformulação do Regulamento 001, com o objetivo de criar pensão para a família do falecido, 
atualmente sem qualquer proteção.

Aposchesf busca interesse dos associados junto à Fachesf

Diálogo
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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 | Colaboração: Juliana Nascimento 
Impressão: Editora Bagaço | Tiragem: 6.000
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Diretores da Aposchesf se reúnem na sede

Os gestores das regionais estiveram com a Diretoria Executiva por três dias

Nos dias 10, 11 e 12 de novembro, na sede da Aposchesf, 
os 13 diretores das regionais participaram, junto com os 
diretores executivos, da segunda reunião semestral de 2015. 
O presidente Manoel Morais abriu o evento, apresentando  
a pauta e falando sobre a importância da interação entre  
os gestores.

A Diretoria Financeira expôs o resultado financeiro do semestre, 
analisando as receitas e despesas de cada regional; elucidou questões sobre o fluxo de caixa; tratou  
do planejamento financeiro e da introdução de normas para aprimorá-lo; falou das expectativas para 2016, 
bem como do acompanhamento rígido dos gastos, devido às dificuldades econômicas do país. 
A Coordenadoria Jurídica apresentou e tirou dúvidas sobre os principais processos em andamento,  
ouviu depoimentos e se dispôs a continuar atendendo às demandas dos diretores e associados.

A Diretoria Social fez o balanço das atividades planejadas na 
sede e nas regionais. Por fim, lembrou do objetivo principal da 
Associação: “congregar e defender os seus associados”. A Fachesf 
foi convidada a participar do evento, oportunidade em que o 
presidente e os diretores financeiro e de benefícios trouxeram 
informações atualizadas sobre a situação financeira da entidade,  
as dificuldades e perspectivas dos planos de saúde e de seguro.

As lideranças regionais falaram de suas ações e expectativas; foram trocadas experiências; acolhidas novas 
instruções; apresentados novos projetos; sugeridas algumas atividades para encerrar o ano. O contato 
direto das lideranças da Aposchesf tem possibilitado uma maior troca de informações e experiências entre 
os gestores.

A avaliação final permite concluir quão proveitoso tem sido o contato direto, a troca de informações  
e experiências entre os gestores. Também foi referida como muito positiva a presença de diretores  
da Fachesf que, ao abrir espaço ao diálogo, permitiu uma melhor compreensão do atual momento.

Gestão


