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Confira abaixo os serviços oferecidos 

Confira algumas dicas para não ficar com a corda no pescoço

Mais um ano se aproxima e com ele o espírito de renovação e mudança. A nova gestão da Aposchesf espera 
que o ano de 2015  traga novas perspectivas e muitas novidades para que seja possível proporcionar 
ainda mais comodidade e qualidade de vida para nossos associados.

Nesta edição, o Jornal da Aposchesf traz dicas de como não gastar muito nas compras de fim de ano, 
informações sobre a credencial para uso de vagas de estacionamento especiais, as mudanças do plano 
de saúde, a cobertura da inauguração do Espaço Cultural Alzira Barbosa, em Paulo Afonso, além de um 
resumo da Reunião de Diretores Regionais da Aposchesf.

A Aposchesf deseja a todos um novo ano de prosperidade e alegrias. Que a paz se renove e o amor reine 
na vida de todos. 
Boa leitura!

Manoel Morais, 
Presidente

Para ofertar mais e melhores serviços, a Diretoria da Aposchesf está concentrando todos os                                     
esforços para reverter a atual situação financeira desfavorável da Aposchesf, cujo futuro pode ficar                                    
comprometido. Isto porque constatamos que a gestão anterior usou recursos financeiros para custear 
despesas inadequadas, onerando muito a Associação.

Nosso foco é traçar novos planos, com metas voltadas para as necessidades de cada regional, ampliar 
o quadro de associados e valorizar o aposentado aposchesfiano, atuando de forma ética, transparente        
e comprometida com o bem-estar de todos.

A Aposchesf que projetamos para futuro deve contar também com a contribuição e empenho dos              
associados na construção dessa nova realidade. Juntos, vamos buscar mais associados, melhores níveis 
de serviços e satisfação, consolidando, assim, a confiança no nosso trabalho, cujo desafio é também 
motivação e honra para a nova gestão.
Um bom ano para todos!

Aposchesf do futuro

Dicas de compras: planeje-se e não deixe tudo para última hora

O Natal é um momento cheio de significado para milhões de pessoas em todo o mundo. É o momento 
de contemplar aquele menino pobre, que nasceu numa manjedoura, para nos fazer entender que o ser 
humano vale por aquilo que é e faz, e nunca por aquilo que possui.

Neste Natal desejo que você e sua família sintam o significado da palavra amor. Que este sentimento 
traga raios de luz e ilumine o seu caminho, transformando o seu coração a cada dia.

Que o Ano Novo seja um recomeço para as nossas vidas. É tempo de refazer planos, reconsiderar os 
equívocos e retomar o caminho do entendimento para uma convivência cada vez mais solidária. Teremos 
outras 365 novas oportunidades de renovação da busca pela Paz e pela realização dos nossos sonhos. 

Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Diretoria executiva, regionais e representações.

Mensagem de natal e ano novo

Final de ano sempre é sinônimo de despesas extras. Seja com presentes, festas, roupas novas, reforma na 
casa ou viagens, é certo que nesta época os gastos aumentam consideravelmente. Além disso, no início 
do ano que se aproxima, compromissos como IPVA, IPTU e material escolar, por exemplo, demandam 
um dinheiro extra, o que é mais um motivo para pegar leve no fim do ano. Por conta disso é preciso 
planejamento para não se endividar demais e ter dores de cabeça. 

Sempre preocupada com o bem estar e segurança dos associados, a Aposchesf conta com o 
setor de Coordenadoria Jurídica para amparar os aposentados ou dependentes que precisarem 
de assistência na área. O setor é responsável pelas atividades jurídicas desenvolvidas no Recife 
e demais localidades.

Orientação jurídica em geral (presencial, online e por telefone);
Consultas sobre ações ajuizadas por intermédio da Aposchesf;
Credenciamento dos escritórios de advocacia e advogados; 
Monitoramento das ações ajuizadas pelos escritórios e advogados credenciados.

•
•
•
•

• Planeje suas compras e não deixe tudo para em cima da 
hora. Faça listas e pesquise preços com antecedência. Não se 
esqueça de negociar e consultar as condições de pagamento;

• Tenha cuidado com as compras por impulso, pois elas são 
um dos grandes perigos destes períodos de compra. Faça um 
esforço para levar apenas o que estiver previsto na sua lista;

• Controle-se nos presentes. Invista em lembranças com 
embalagens bonitas e criativas para gastar menos. Defina 
também os valores dos presentes para cada pessoa;

• Planeje o uso do 13º salário. Priorize as dívidas e os 
pagamentos e, caso sobre, use-o para as compras de fim de 
ano, ou reserve para o ano que se aproxima;

• Pague o que for possível à vista e tenha cuidado com as 
compras parceladas. Analise as opções de pagamento e veja 
se passar no cartão de crédito é a melhor opção. Caso queira 
dividir, opte pela quantidade de parcela sem juros. Prazos 
mais curtos reduzem a probabilidade de endividamento Reflita 
também se o dinheiro usado para pagar as parcelas não irá 
afetar seu orçamento.

Editorial Educação financeira

Júridico
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Desde maio de 2014 a Fachesf suspendeu a cobertura aos serviços de consultas, exames laboratoriais 
e diagnósticos por imagem para os associados dos planos Padrão e Básico do Fachesf Saúde. Antes da 
suspensão, a Fachesf Saúde realizava o pagamento dos serviços aos conveniados à vista, e posteriormente 
descontava o valor nos contracheques dos associados. 

A Previc determinou a suspensão dessa prática sob o argumento de que a prestação deste tipo de 
assistência não consta do rol de atendimentos de planos previdenciários e fere as normas da Agência 
Nacional de Saúde. No entanto, o atendimento continuou a ser feito sob a proteção de liminar impetrada 
pela Aposchesf e que, após várias intercorrências legais, foi definitivamente proibida.

Durante esse período os órgãos de defesa dos aposentados (Aposchesf, Sindicatos e a própria Fachesf) 
não conseguiram encaminhar soluções para minimizar ou resolver o problema. Por mais de quatro anos 
o projeto criado pela presidência da Elerobrás, denominado AMAP (Apoio Médico aos Aposentados e 
Pensionistas), foi insistentemente apresentado como alternativa, mas foi descartado por ser inconsistente.
Sendo assim, foi criado, no âmbito da Fachesf o Grupo de Trabalho de Saúde, que buscou o apoio e 
sugeriu à Aposchesf a busca de parcerias com clínicas de saúde para atender de imediato o grupo de 
associados prejudicado pela medida, até que os processos fossem concluídos.

A partir de então, a Aposchesf está empenhada em firmar acordos com clínicas médicas, para que os 
associados e seus dependentes tenham acesso a esses serviços mediante o pagamento direto, a preços 
de convênio. A Fachesf tem liberado empréstimos, obedecendo às exigências de rotina, para atender 
emergências financeiras. A Diretoria permanece atenta às providências que podem ser implementadas 
para atender às necessidades dos associados dos Planos Básico e Padrão.

Para a realização do atendimento, o associado deverá apresentar o crachá da Aposchesf. Os dependentes 
devem ter em mãos, além do crachá, a carteira de identidade.
Os valores das consultas serão de acordo com a tabela da CBHPM e poderão ser pagos com cartão de crédito.

Condições de atendimento:

No dia 7 de outubro foi inaugurado o Espaço Cultural Alzira Barbosa, 
em Paulo Afonso. A idealizadora do projeto, Maria Adelaide Neta 
da Silva, assessora sociocultural da Diretoria Executiva, conta 
que o nome do local é uma homenagem à Alzira Barbosa, ex-
funcionária da Chesf que, entre muitas lutas pelos direitos sociais, 
chegou a colocar seu próprio emprego à disposição, para que 
mais de 50 operários não fossem demitidos. “Alzira foi uma mulher 
batalhadora, sindicalista e seu exemplo de vida é mais do que 
o suficiente para receber essa pequena homenagem”, afirma Adelaide.

Na inauguração, a fita foi cortada por Manoel Morais, presidente da 
Aposchesf, que fez um breve discurso. Além dele, estavam presentes 
os membros da diretoria executiva da associação. A filha de Alzira 
Barbosa, Madalena Bezerra Barbosa, também esteve presente na 
ocasião e agradeceu pela homenagem feita à sua mãe. Em sua 
fala emocionada, ela disse sentir muito orgulho da luta de sua mãe.

Em entrevista ao Jornal da Aposchesf, Adelaide explicou 
a importância de ter um espaço direcionado às mulheres: 
“É preciso que seja valorizada a contribuição da mulher na 
construção dessa imensa obra que Paulo Afonso representa. 
As aposentadas desejam discutir, debater, conhecer melhor as questões 
legais da aposentadoria, planos de saúde, usar os serviços públicos 
de atendimento aos idosos, ocupar o tempo ocioso com atividades.” 
O espaço será utilizado para realização de palestras, debates 
e cursos. Também está sendo programada a “Quinta na Praça”, um 
evento que terá um mutirão de saúde e beleza com vários serviços, 
como cortes de cabelo e medicina preventiva, e venda de artesanatos.

Plano de saúde

Inauguração do Espaço Cultural 
Alzira Barbosa

Laboratório de Análises Médicas Marcelo Magalhães (Boa Viagem, Casa Forte, Derby, 
Espinheiro, Jaqueira, Setúbal, Olinda, Piedade) - Fone: 3421-9000

Rede Ciclo (Paissandu e Olinda) - Especialidades: angiologia, alergologia, cardiologia, 
cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastrenterologia, 
ginecologia e obstetrícia, hepatologia, mastologia, pediatria, pneumologia, 
reumatologia, ortopedia, urologia, otorrino. Fone: 3048-5659/3222-3969

Gastroclínica Gantois (Ilha do Leite) - Especialidades: Endoscopias alta e baixa, 
Colonoscopia, Polipectomia, Biópsia. Fone: 3421-2120/3421-2559/3421-3515

Instituto de olhos Clóvis Paiva (Boa Vista) - Fone: 3423-2999

Evento

Chamada carinhosamente por Alzirinha, Alzira Bezerra 
Barbosa nasceu em Viçosa, Alagoas, e chegou a Paulo 
Afonso no ano de 1953, onde atuou em diversos movimentos 
de causas sociais. Dedicou parte de sua vida ao Sinergia, 
sindicato dos trabalhadores eletricitários, e foi diretora da 
instituição mais de uma vez. Era conhecida caraibeira – 
referência à planta forte, que não se dobra - devido a sua 
determinação e força nas lutas pelos direitos de sua classe. 
Na Chesf, Alzirinha atuou como telefonista. Faleceu em 28 
de junho de 2014, acometida de pneumonia, deixando oito 
filhos.

Sobre Alzira Bezerra Barboza

O que mudou?

Confira os primeiros acordos firmados no Recife :
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Aposchesf: 29 anos

O dia 18 de setembro marcou os 29 anos de criação da Aposchesf. No ano de 1985, 30 aposentados da 
CHESF, liderados pelo saudoso João Dias Cardoso, se uniram para fundar a Associação, que, em 2005, 
tomou o nome de Aposchesf. Idealizada para congregar e defender os seus associados, a Aposchesf tem 
hoje cerca de 5.500 afiliados distribuídos em 18 diretorias e representações regionais.

A data foi marcada por comemorações nas Regionais da Aposchesf. No Recife, a comemoração dos 
29 anos da Associação contou com uma palestra sobre saúde auditiva, ministrada pelo Centro Auditivo 
Audiosonic, seguida de um café da manhã. A Regional de Salvador, comandada pelo diretor Renato 
Bastos de Sant’Ana, também realizou um café da manhã para celebrar mais um ano de Associação. No 
Rio de Janeiro a comemoração também contou com um café da manhã, que foi um sucesso entre os 
aposentados.

Palestra saúde auditiva- Sede Almoço - São Paulo

Café da manhã - Rio de JaneiroCafé da manhã - Salvador 

Pensando em você

- Substitua o box de vidro por um 
de acrílico ou cortinas de plástico, 
use tapetes antiderrapantes e instale 
barras de apoio nas paredes. 

- Mantenha os fios próximos às 
paredes ou escondidos atrás de 
móveis. Deixe o caminho livre de 
qualquer objeto. 

- Evite tomar banhos em 
banheiros com box de 
vidro, sem barras de apoio 
e tapete antiderrapante. 

- Para evitar acidentes 
evite deixar no caminho 
sapatos, extensões ou 
fios de telefone. 

Idosos são mais propensos a levarem quedas. O perigo e a gravidade aumentam progressivamente 
com a idade, por isso, a Aposchesf resolveu divulgar algumas dicas sobre como se precaver.

Saiba como tirar credencial para estacionar em vagas especiais

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) padronizou as sinalizações 
das vagas especiais e o modelo das credenciais dos usuários. A partir 
de agora apenas pessoas cadastradas e identificadas poderão utilizar 
as vagas destinadas a idosos (60 anos ou mais) e deficientes. Para 
adquirir a carteira, idosos e deficientes precisam fazer ou refazer o 
cadastro no órgão de trânsito do seu município. O cadastramento, 
em Recife, é feito na sede da Companhia de Trânsito e Transporte 
Urbano (CTTU), mediante apresentação de cópias e originais de 
carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. 

No caso dos portadores de deficiência física, é exigido ainda um 
laudo médico emitido pelo Sistema Único de Saúde. O atendimento 
é feito de segunda à sexta, das 8h às 12h. 
O prazo de emissão do documento é de até 24h. Em caso de 
municípios que não sejam integrados ao Sistema Nacional de 
Trânsito, a credencial é emitida pelo Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran).

Até então o idoso ou portador de deficiência precisavam de um adesivo 
no carro para poder parar na vaga especial. A nova documentação 
acaba com essa exigência. Independente de quem seja o proprietário 
do veículo ou de quem esteja dirigindo, basta deixar a credencial à 
vista no painel e estacionar. O uso das vagas em desacordo com 
as normas pode ocasionar uma multa de R$ 53,21, três pontos na 
carteira de habilitação e remoção do veículo.

Serviço: Companhia de Trânsito 
e Transporte Urbano - 
Rua Frei Cassimiro, nº 91, 
Santo Amaro, centro do Recife
Informações – 0800 081 1078
E-mail – cttu@recife.pe.gov.br

Utilidade pública 

Dicas de natal

Salpicão de frango light
Ingredientes:
Peito de frango
1 lata de milho
1 lata de ervilha
2 cenoura médias raladas
1 punhado de uva-passa
Molho rosé:
½ copo iogurte natural desnatado
2 colheres (sopa) de maionese 
light
1 colher (sopa) de mostarda
1 colher (sopa) de ketchup

Modo de preparo:
Desfie o peito de frango, misture 
todos os ingredientes e adicione o 
molho rosé.

Com o final do ano chegando vêm também as confraternizações, jantares e a tão esperada ceia  
natalina. Confira uma receita de salpicão para deixar seu Natal mais leve.



Nos dias 24, 25, 26 e 27 de novembro aconteceu no Recife a segunda reunião de Diretores e Representantes 
Regionais da Associação. De acordo com o presidente, Manoel Morais, o evento é importante para 
informar, discutir e avaliar as ações que estão sendo desenvolvidas na sede e em cada uma das unidades 
regionais, facilitando o contato entre os órgãos e a troca de experiência.   

Na abertura, após saudar a presença de todos, Morais apresentou a programação, bem como os temas 
que seriam tratados nas reuniões, destacando-se, entre outros: orçamento para 2015, procedimentos 
para prestação de contas à Diretoria Financeira, as atividades e as perspectivas da Diretoria Social para 
2015 e informe sobre processos na Justiça. 

Para outros assuntos específicos, alguns palestrantes foram convidados: advogado Ricardo Lima, 
Contencioso da Fachesf, Dr. Geraldo von Sohsten, Superintendente de Saúde, que falou sobre o Plano 
Hospitalar da Fachesf, advogado Mário Luiz Pegoraro,  presidente da Associação Nacional de Aposentados 
(APOSEN), que prestou esclarecimentos sobre benefício definido, economista José Henrique, presidente 
da E-VIDA, cuja palestra abordou o tema do Plano de Saúde Eletronorte e  administrador Raimundo Jorge, 
da Diretoria de Benefícios da Fachesf. As sessões aconteceram com boa participação dos associados, 
com ampla discussão e debates sobre os temas apresentados nas palestras.  

A Diretoria Social realizou um trabalho emv grupo, coordenado pela assistente social Mércia Mendes, 
com o objetivo de abrir espaço à participação dos Diretores Regionais no planejamento e na atuação da 
Associação, de modo a comprometê-los com a efetividade da atuação da entidade, na sede e regionais. 

A avaliação informal do evento recebeu a aprovação do grupo, que manifestou grande satisfação em 
participar, apresentar sugestões, discutir e dialogar francamente. Concluídos os trabalhos, o Presidente 
agradeceu a presença, a colaboração e o empenho dos presentes para os bons resultados obtidos. Sobre 
as perspectivas para o ano que se aproxima, o presidente é otimista: “Crescer, crescer e crescer!”. Por fim, 
houve uma confraternização dos diretores.

Diretorias e representações 
regionais

O diretor social apresentou as perspectivas 
da Aposchesf para 2015

Dr Geraldo Von Sohsten ministrou a palestra 
sobre os planos de saúde da Fachesf

O presidente José Henrique falou sobre o Plano 
de Saúde E-Vida da Eletronorte

Raimundo Jorge apresentou o balanço das 
atividades da diretoria de benefício

O advogado Mario Luiz Pegoraro na palestra 
sobre Índice de Benefício do INPC
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