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Editorial

Fique por dentro

A Aposchesf disponibilizou sua sede no Recife 
e a Regional de Paulo Afonso para ajudar seus 
associados e aposentados nos serviços e 
acompanhamentos na declaração do Imposto de 
Renda 2017. Foram 447 associados beneficiados 
com a ação. A Aposchesf entende que oferecer 
serviços desse tipo facilita a vida de seus 
associados e traz um melhor resultado.

Cuidados com a saúde física e mental são princípios essenciais para ter uma vida plena e boa. 
Nesta edição do Jornal da Aposchesf você poderá ver dicas de como se prevenir com exames 
médicos; conhecer sobre os perigos da automedicação e a depressão na terceira idade. Você também 
irá saber quais são os direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso sobre atendimento preferencial e 
medicamentos gratuitos.  Aqui você também ficará por dentro de todos os eventos que aconteceram 
na sede da Aposchesf Recife e nas Regionais. Então, aproveite a leitura.

Diretoria financeira

A Aposchesf, entidade civil sem fins lucrativos, regendo-se pela legislação 
a ela aplicável, vem apresentar o Balanço Patrimonial encerrado em 31 
de dezembro de 2016. O objetivo é promover a transparência nas ações, 
congregando e defendendo seus associados. 

Circulante
Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Total do Ativo

Circulante
Patrimônio Líquido
Total Passivo 

45.474,55
3.819.157,40
3.864.631,95

2.890.777,62
115.267,17

26.487,39
832.099,77

3.864.631,95

Imposto de Renda

SL Viagens
Já pensou em passar momentos marcantes em algumas cidades do Brasil?  
Com a SL Viagens isso é possível! 
A SL Viagens disponibiliza de serviços como reservas de hotel, passagens aéreas, 
passeios turísticos, tudo com conforto e comodidade para você e sua família. 
As viagens podem ser parceladas em até 12x em todos os cartões de crédito.  
A SL Viagens fica na Rua Barão de Itamaracá, número 413, no bairro do Espinheiro. 
Você também pode entrar em contato pelo número (81) 3062.2140 e aproveitar 
as vantagens.  

Lazer
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O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741) já é bastante conhecido por boa parte da população. Em vigor 
desde 2003, ele regulamenta os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 
anos.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 13,7% da população faz parte 
do grupo da terceira idade. Por isso, o Estatuto é fundamental para garantir e assegurar direitos 
e uma atenção maior para essas pessoas. Entre esses direitos, há dois que ganham destaque:  

Direitos

Direito à saúde e atendimento preferencial são regras do Estatuto do Idoso

o atendimento preferencial e o direito à saúde. 

O Art.3º garante ao idoso atendimento 
preferencial em órgãos públicos e privados.  
Isso também é garantido pela Lei nº10.048 e 
pelo Decreto nº 5.296/04. O objetivo é assegurar 
o atendimento antes de qualquer outra pessoa, 
em estabelecimentos públicos e privados como 
hospitais, clínicas, bancos, supermercados etc.

Outro destaque é o direito aos medicamentos 
distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
especialmente os de uso continuado (diabetes, 
hipertensão etc). A partir de dezembro de 2013, 
o Estatuto passou a garantir ao idoso enfermo 
o direito a atendimento domiciliar pela perícia 
médica do INSS, pelo sistema público de saúde 

ou por qualquer serviço privado conveniado 
ao Sistema Único de Saúde.
Se você tem 60 anos ou mais, fique atento e 
faça valer todos os seus direitos garantidos 
pelo Estatuto do Idoso.

Lei nº 10.741 – Art. 3º: O idoso tem atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos 
órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

Art. 15º- § 2o: Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação.

Lei nº 12.896 – Art. 6º: É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica 
do INSS, pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, 
que integre o Sistema Único de Saúde - SUS, para expedição do laudo de saúde necessário  
ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária.
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Os perigos da automedicação

Uma dor de cabeça, um analgésico qualquer e pronto, tudo resolvido. É quase um mantra seguido por 
boa parte da população mundial. O que todas essas pessoas não sabem é o perigo de se automedicar. 

Muitas vezes o uso de um medicamento para uma doença específica pode acabar desencadeando 
outras muito mais sérias. De acordo com a OMS, em todo o mundo, mais de 50% dos medicamentos 
receitados são dispensáveis ou são vendidos de forma inadequada.

Mas por que se dar ao trabalho de marcar uma consulta, ir ao médico e talvez fazer um exame de 
sangue? É muito mais fácil apenas ir à fármacia, comprar um rémedio indicado por um amigo ou 
parente e “resolver” o problema. Mas é aí que acontece o maior problema, o uso abusivo destes 
produtos pode facilitar o aumento da resistência de micro-organismos, o que compromete a eficácia 
dos tratamentos.

Outra situação que deve ser motivo de 
alerta é a combinação entre medicamentos. 
Juntar o uso de um analgésico e um anti-
inflamatório, por exemplo, pode causar 
reações alérgicas, dependência e até levar 
à morte.

É normal tomar algum rémedio para aliviar 
um sintoma de forma “instantânea”, porém 
é sempre bom ter certeza de que é apenas 
uma dor de cabeça, uma reação mais simples ou se não há antecedentes de doenças mais graves. 
Mesmo assim, é bastante importante visitar um especialista no assunto para não haver complicações 
mais sérias.

A Aposchesf firmou parceria com duas novas clínicas: RadioClínica e Clínica do 
Trabalhador. Na RadioClínica, os associados, dependentes e agregados poderão contar 
com exames radiológicos, ultrassonografia, mamografia e consulta de mastologia a 
preços populares. A clínica fica na Rua das Ninfas, número 307, no bairro da Boa Vista.  
Para outras informações ligue (81) 3222-4504 ou (81) 3221-6888.

Consultas de odontologia, ginecologia, clínica geral, ortopedia, reumatologia poderão ser 
feitas na Clínica do Trabalhador, que fica na Rua Senador José Henrique, número 41, Ilha do Leite. 
Para mais informações ligue  (81) 3797-8617.

Saúde

Parceria



5

Depressão se tornou a doença do século.  
O estresse do dia a dia tem sido um dos principais 
fatores do  desgaste da mente e do corpo. 
Isso não afeta somente o físico, mas também 
a vontade de se relacionar com as pessoas, 
gerando isolamento, e consequentemente, 
piorando o quadro da doença. 

Alguns psiquiatras e psicólogos  afirmam que 
manter um equilíbrio entre mente, corpo e 
espírito é fundamental para evitar e prevenir 
doenças como a depressão. De acordo com 
dados da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) 4,4% da população mundial sofre com 
esse mal, e 5,8% dos brasileiros são afetados 
pela doença. 

Apesar de não ter idade exata para 
aparecer, a depressão nos idosos tem 
aumentado cada vez mais. O sentimento de 
impotência, isolamento de círculos sociais  
e abandono por parte de familiares são 
alguns dos motivos que levam as pessoas  
a desenvolverem a doença.

Muitas vezes, a depressão na terceira 
idade é confundida com outras doenças, 
como Alzheimer, demência etc. Alguns dos 
sintomas físicos da depressão no idoso são 
dores crônicas, distúrbios do sono e apetite.  

Cuidados com o emocional: depressão na terceira idade

Saúde

Entre os sintomas psicológicos, o mais comum 
é a perda da capacidade de sentir prazer e 
também a perda de memória. Por causa da 
dificuldade de diagnosticar, a prevenção acaba 
sendo uma das melhores alternativas. 

Manter círculos sociais, fazer atividade física 
e relacionar-se com familiares e amigos 
contribuem para uma boa saúde física e mental. 
Aulas de dança, por exemplo, controlam níveis de 
ansiedade e melhoram o condicionamento físico. 
Pensando na saúde do associado, a Aposchesf 
disponibiliza essa atividade. 

As aulas trazem movimento para o corpo e 
relax para a mente, além favorecer os círculos 
benéficos de afinidade.

Inscreva-se 
Aulas: terças e sextas-feiras, das 14h às 16h. 
Para participar, basta se inscrever através do telefone (81) 3797-8600 (falar com Carmem).
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A eleição para a nova Diretoria Executiva da Aposchesf 
aconteceu no último dia 7 de março, e teve a Chapa 
01 como a grande vencedora.

A chapa é composta pelo presidente Manoel Gomes 
de Morais, pelo diretor administrativo Robert Rego 
Amorim, diretor financeiro Antônio Belo da Silva 
Miranda e pelo diretor social Antônio Mendonça 
Sabino Pereira.

O diretor social explicou sobre suas metas e objetivos 
para essa nova gestão. “Minha meta é realmente 
trazer novos associados e a Aposchesf ficar mais próxima deles, isso é uma forma de alavancar  
a associação”, disse. Belo, diretor financeiro, também alegou que sua meta é melhorar a situação da 
Aposchesf, e disse estar aberto para atender todos os associados.

Titular
Antão Siqueira Neto
Antônio José Bezerra Cruz
Carlos Antônio R. Ordonho
Gildo José Cabral
Ricardo de Holanda Neves

A palavra do presidente da Aposchesf, nesta edição, é de agradecimento a todos os dedicados 
funcionários da Associação que prestaram relevantes serviços, na gestão 2014/2017. Da mesma 
forma, apresentar agradecimentos e reconhecimento a todos que voluntariamente, também, 
contribuíram direta ou indiretamente para o sucesso da nossa administração, principalmente àqueles 
que desempenharam suas tarefas ou contribuição de modo mais frequente, quase diário, numa 
completa dedicação.   

Titular
Dazio Luiz da Silva
Luis Carlos Brito Fontenele
Warwick João Tavares

Suplente 
Raimundo Jorge de S. Santos 
João de Barros Lima Filho
Neposiano Francisco Lima
Severino Ascendino Lucena
Luiz Cardoso Neto

Suplente 
Fernando Moreira da Silva
Lino Reis Damasceno 
Glerimar Duarte Guedes

Notícia

Nova gestão no triênio da Aposchesf

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Conheça a equipe eleita

Palavra do presidente
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A eleição também aconteceu nas Regionais. 
Confira a lista com os nomes

PROPOSTAS DA CHAPA 01
Lutar junto à Fachesf pela criação de um plano de saúde para os aposentados, com cobertura  
de consultas e exames;
Continuar lutando pela implantação de um valor digno para o benefício mínimo;
Lutar pela extensão do prazo do Fachesf-Saúde Mais;
Propor reforma no Fachesf-Saúde, ampliando a cobertura até o 3º grau de parentesco;
Ampliar parceria entre a Aposchesf, as clínicas e laboratórios;
Viabilizar atendimentos médicos voluntários em todas as regionais para atender, sem custo,  
os aposentados;
Lutar pela extensão da contribuição da patrocinadora para o plano CD até os 70 anos.

Diretorias Regionais 

Aracaju, SE – Alceu Salustiano da Silva
Campina Grande, PB – Edvaldo Crispiniano da Silva
Fortaleza, CE – Hermania Miranda de Freitas
Maceió, AL – Paulo César dos Santos
Paulo Afonso, BA – Leonidas Marinho dos Santos 
Salvador, BA - Renato Bastos de Sant'Anna
Sobradinho, BA – Paulo Barboza da Silva
Teresina, PI – Francisco de Assis Moura
Xingó, AL – Maria Eugênia de Carvalho

Notícia

Diretoria Executiva realiza reunião com a Fachesf

A convite da Diretoria Executiva da Aposchesf, no último dia 20 de 
março, a Fachesf realizou uma apresentação com o dados sobre as 
gestões, para os gerentes, supervisores e técnicos que fazem parte 
da Diretoria de Benefícios da Fachesf.

O evento contou com a presença do diretor de benefícios da Fachesf, 
drº. Raimundo Jorge, da gerente da Central de Relacionamento, 
Rita de Cássia e da gerente da área de manutenção de benefícios, Jeane Oliveira. Na reunião, 
foram apresentadas informações referentes à gestão da folha de pagamento, gestão das carteiras  
de empréstimos e seguros e gestão de relacionamento com o participante.

A ação é integrante do Plano de Comunicação e Compromisso com a Transparência, que tem  
o objetivo de estabelecer clareza entre a nova Diretoria de Benefícios e os participantes da Fachesf.
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Eventos

Dia Internacional da Mulher

No último dia 28 de março, a sede da Aposchesf de Recife realizou 
um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.  
O momento contou com palestras, encontros, sorteio de brindes e 
uma confraternização para as convidadas presentes. O tema deste 
ano trouxe  “o que realmente é ser um mulherão”. Foram discutidos 
assuntos sobre as batalhas do dia a dia, dificuldades relacionadas 
ao papel de mãe e à valorização da real mulher.

O texto de Martha Medeiros, “Mulherão”, foi a inspiração para  
a escolha do tema na comemoração deste ano. “Quando eu escolhi 
o tema, quis mostrar como as verdadeiras mulheres são no dia  
a dia. E também procurei uma forma de todas participarem,  por isso 
tive a ideia de fazer as dinâmicas e debates”, disse a palestrante 
Dulce Rissini.

Maria Derci, convidada do evento, relatou sobre a importância do tema.  
“Há muito tempo esse assunto está adormecido, não há quem discuta sobre 
isso. Aqui eu me senti como um verdadeiro mulherão”, disse. Ana Maria 
Barbosa e Jaira Holanda da Silva parabenizaram a direção e a organização 
do evento, afirmando que se divertiram bastante, e que o tema se encaixou 
muito bem com a situação de cada mulher presente.

Maria de Lurdes

Maria Derci                                                                             

Leda Galindo Jaira de Holanda Ana Maria Holanda                                                        Marcia Maria 
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Eventos

MACEIÓ E GARANHUNS 
Os associados das regionais de Maceió e Garanhuns realizaram confraternizações nos dias 3 e 17 
e dezembro, respectivamente. Confira algumas fotos do evento.

RECIFE 
A Aposchesf realizou um jantar em comemoração à posse das diretorias regionais, no dia 30 de 
março. Confira as fotos.

ARACAJU 
Confira as fotos da comemoração do Dia 
do Aposentado na regional de Aracaju.

SÃO PAULO 
Os associados de São Paulo comemoraram 
as festas de final de ano com um almoço 
de confraternização. 
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Melhor prevenir do que remediar

Quantas vezes por ano você vai ao médico? Por necessidade ou prevenção? A maioria das pessoas 
só vai até um consultório quando há realmente necessidade da intervenção de um médico. O perigo 
de se manter longe por muito tempo é que algumas doenças são silenciosas e só aparecem quando 
já estão em estado avançado.

Seja fazer um check-up completo ou um exame específico, o cuidado com a saúde permite um melhor 
funcionamento do organismo e previne, muitas vezes, doenças mais graves. As consultas de rotina 
servem justamente para afastar esse mal enquanto ele não se torna algo mais sério.

Antes de aparecer algum sintoma, o nosso corpo dá 
pequenos sinais que a princípio parecem normais.  
Por exemplo, quando uma pessoa está com anemia e se 
sente muito cansada e com sono excessivo. No começo 
parece apenas o desgaste físico do dia a dia, e geralmente 
o indivíduo toma alguma vitamina para dar energia e assim 
segue sua vida normalmente. Mas, só quando o quadro 
se agrava com perda de peso, falta de apetite etc, é que  
o paciente decide procurar ajuda de um médico, e 
algumas vezes, uma simples anemia se transforma numa 
doença muito mais grave. É por isso que os exames periódicos devem ser feitos regularmente, não  
para descobrir uma doença nova, mas para prevenir e cuidar caso haja indício de alguma disfunção.

A grande maioria das doenças quando precocemente detectada pode ser devidamente tratada, por 
isso, não deixe de consultar um médico periodicamente e de realizar os exames específicos para a 
sua idade e para o seu sexo. Mas, todos os sexos e idade devem realizar um hemograma completo 
para saber o colesterol total, triglicérides, ácido úrico etc. 

Comportamento

Teste do pezinho 
Identificar problemas que 
causam deficiência mental. 
Exame oftalmológico 
É realizado a partir dos  
3 anos de idade. 
Hemograma e colesterol 
Pode ser realizado a partir 
do primeiro ano de vida.

Exame da próstata  
A partir dos 40 anos  
de idade. 
PSA (Antígeno Prostático 
Específico) 
Um dos principais exames 
para detectar ou não  
a presença do câncer  
de próstata.

Mamografia  
Após os 40 anos. 
Colposcopia  
Deve ser realizado 
anualmente após os 20 
anos de idade.

Mulheres Homens  

Principais exames

Bebes, Crianças e Jovens
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Coordenadoria jurídica

A Coordenadoria Jurídica é responsável pelo credenciamento e 
monitoramento dos escritórios de advocacia/advogados que são 
patronos das causas dos associados, dependentes e a própria 
Associação. 

Constituindo, assim, o elo de ligação e esclarecimento das demandas 
judiciais, como também presta informações à diretoria, mediante 
relatório semestral das ações patrocinadas pelos respectivos 
escritórios. Na assessoria direta, os associados e dependentes fazem 
o atendimento prévio para esclarecer sobre a melhor forma de solução do litígio e, dentro dos direitos 
pleiteados, informar quais os documentos para o ingresso em juízo, bem como encaminhamento, 
quando necessário, ao escritório de advocacia credenciado, na área de competência. 

Para a diretoria e funcionários, atua para esclarecer dúvidas, elaborar pareceres ou documentos  
do interesse da entidade. 
Veja as principais atribuições da Coordenadoria Jurídica

Organizar e credenciar escritórios e/ou advogados junto à sede e suas Regionais; 
Monitorar e coordenar as ações ajuizadas pelos escritórios e advogados credenciados à entidade;
Solicitar relatórios semestrais das ações em andamento pelos credenciados e fazer o respectivo             
encontro de contas das ações vitoriosas; 
Prestar esclarecimento jurídico das ações ajuizadas pelos associados e dependentes, tanto para 
os credenciados como para a Diretoria;
Fazer o atendimento pessoal na própria Sede, através da Assessoria Jurídica, fazer a triagem  
das ações e encaminhar aos credenciados; 
Assessorar juridicamente a diretoria e funcionários da entidade.

Dias de atendimento: 
Terças, quartas e sextas-feiras no horário de 13h às 17h  

e por e-mail: euvaniamcm@hotmail.com

Advogados credenciados que atendem diretamente na Aposchesf
Advogado Thiago Uchoa (Causas: trabalhistas e previdenciárias privadas)
Hipotético ◆ IGPM ◆ 3,08%
Sextas-feiras, das 8h às 12h (adv. Thiago)

Advogados Fernanda Lessa e Alexandre Vasconcelos (causas: Previdência Federal - INSS)
Eletricitários com direito a contagem de tempo especial. ◆ Acréscimo de 25% nas aposentadorias por invalidez. ◆ 
Aposentadoria por invalidez, benefícios de auxílio-doença ou de pensão por morte apos 29 de novembro de 1999 até 
agosto de 2009. ◆ Teto (aposentados entre 05 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2003). ◆ IRSM (aposentados 
entre 01 de março de 1994 e 28 de fevereiro de 1997 que não receberam o URV). ◆ Buraco negro (aposentados ou 
pensionistas entre 05 de outubro de 1988 e 05 de abril de 1991). ◆ Beneficiários de auxílio-acidente iniciado antes  
de 10 de dezembro de 1997 e que, com aposentadoria posterior, teve cancelado o auxílio.
Quartas-feiras, das 14h às 17h (adv. Fernanda) / segundas-feiras, das 14h às 17h (adv. Alexandre)

Advogados César André Pereira e Alyson Vasconcelos (causas: CEF)
Juros progressivos do FGTS (optante pelo regime nos anos de 1966 a setembro de 1971) ◆ Bitributação do 
Imposto de Renda (1989 a 1995)

Advogado Guilherme da Costa e Silva (causas: diversas)
Direito da Família Divórcio ◆ Alimentos ◆ Guarda ◆ Ações trabalhistas ◆ Periculosidade ◆ Equiparação salarial ◆ 
TAC = Termo de Abertura de Crédito para financiamento de carro.

Mais informações sobre a assessoria jurídica
Fone: (81) 3797.8600 - aposchesf@hotmail.com
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FELICIDADE *

Wellington  Dantas
(Associado da Aposchesf)

Fe-li-ci-da-de!
Fácil saber quantas sílabas tem;

soletrar a palavra.

Difícil é responder
por que não atendemos

quando ela bate à nossa porta.

E por que só nos habita clandestina,
fugindo ao menor sinal

de que  notamos
a sua presença.

Quanto dura o seu lampejo,
antes de se desvanecer na treva?

Enfim: com quantas tábuas se constrói
a canoa da felicidade?

(*) este poema fará parte do segundo livro do autor, em preparação

Comportamento

Aconteceu

Música ao vivo, leitura de poemas e confraternização marcaram o café da manhã que a Aposchesf 
realizou, no dia 12 de maio, em homenagem ao Dia das Mães. O evento foi o primeiro da história da 
Aposchesf, além de ter sido o pontapé inicial da nova diretoria. 
O diretor social, Antônio Mendonça Sabino Pereira falou sobre a importância do momento para a 
Aposchesf e para todas as mães presentes. “A Aposchesf nunca tinha feito um evento parecido, e nós 
sabemos que as mães merecem essa homenagem. A partir de agora, todas sabem que podem contar 
com nossa associação”, enfatizou.
Carmem Valença, funcionária da Aposchesf e organizadora do evento, parabenizou a associação pelo 
acontecimento e disse ter sido “muito participativo e um verdadeiro sucesso”.

Associação faz homenagem ao Dia das Mães


