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Editorial

Nesta edição do Jornal da Aposchesf, você vai ficar sabendo como foi o animado evento que reuniu 
as associadas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Vai esclarecer, também, todas 
as dúvidas sobre o recadastramento e como realizá-lo. A Aposchesf tem novos credenciados; conheça 
e aproveite os benefícios oferecidos.  Acompanhe as ações que a Assessoria Jurídica da Associação 
vem desenvolvendo em favor dos aposentados. Aqui você pode conferir, ainda, uma análise da 
administração financeira do ano passado. Não deixe de ficar por dentro das ações judiciais que favorecem 
o aposentado. Aproveite sempre seus benefícios na Associação; por isso, lembre-se de ficar em dia. 
Atualize seus dados. 
A Aposchesf quer ter você bem perto!

Boa leitura!

O exercício de 2014 foi atípico por causa da eleição, que resultou na mudança 
da administração, ocorrida apenas em junho – por força de decisão judicial. 
Como não houve um processo de transição, a administração financeira 
demandou uma análise criteriosa do desempenho no primeiro semestre 
e contou com a participação efetiva do Conselho Fiscal. O resultado dessa 
etapa, correspondente aos meses de janeiro a junho, foi apresentado na 
Reunião do Conselho Fiscal (15 a 18 de setembro de 2014). A ata confirmou 
o saldo negativo no primeiro semestre, com valor igual a R$ 293.853,05. 
Esse déficit, que apontava para a diminuição do patrimônio, exigiu um 
cuidadoso planejamento para o fim do exercício. No segundo semestre, o déficit no valor de R$ 34.326,68  
foi substancialmente reduzido em 88%. Essa variação se deve tanto à redução de despesas, quanto 
ao empenho na arrecadação das contribuições. Além disso, o planejamento do setor foi realizado com 
ampla participação das Diretorias Regionais – em reuniões na sede e nas regionais. Várias medidas 
também foram efetivadas, tais como acompanhamento in loco, instruções normativas, treinamento etc.
Por fim, o exercício de 2014 teve as demonstrações financeiras aprovadas na Assembleia Geral 
Ordinária, realizada em 26 de março deste ano, apresentando um resultado financeiro positivo. 

(1) Contribuição dos associados  
(2) Despesas com pessoal; diárias, transporte, reembolso de combustível e refeições das Diretorias em serviço; 
energia, água/esgoto; eventos sociais, lazer e assistência; despesas fi nanceiras. 
(3) Outras contribuições 

Diretoria Financeira

Receitas Operacionais (1) 

EXERCÍCIO DE 2014

R$ 1.530.232,60 

R$ 1.858.392,32 

R$  573.575,41 
- R$ 328.159,72

R$  511.249,72
R$  183.089,70 

R$    62.325,69 
Receita não Operacional (3)

Despesas Operacionais (2)

Despesa não Operacional 

Resultado

Resultado 
Resultado do Exercício 

Antônio Belo de Miranda - Diretor fi nanceiro 

Mensagem de inadimplência
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No início do ano de 2012, os associados foram surpreendidos com a comunicação da Fachesf informando 
da extinção do financiamento destinado à cobertura dos serviços de saúde não cobertos pelo Fachesf-
Saúde, sob a alegação de que estaria, com isso, cumprindo a determinação da PREVIC, entidade 
pública revestida da condição de autarquia de natureza especial, dotada de poderes de fiscalização  
e de supervisão das atividades das entidades fechadas de Previdência Complementar.
Diante disso, a Aposchesf ingressou com uma ação de cumprimento de obrigação de fazer com 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fachesf, perante o Juízo da 20ª. Vara Cível 
da Comarca do Recife/PE (Justiça Estadual), obtendo, em 09 de março de 2012, decisão liminar que 
determinou o restabelecimento e a consequente manutenção do referido financiamento destinado  
à cobertura dos serviços de saúde não cobertos pelo Fachesf-Saúde em favor dos associados.
Ocorre que a PREVIC apresentou petição no processo em curso perante a 20ª. Vara Cível da 
Comarca do Recife/PE e requereu a revogação da liminar concedida e a respectiva remessa dos autos  
para a Justiça Federal, invocando, para tanto, regra de competência aplicada aos entes públicos federais.
Em virtude da manifestação da PREVIC, o Juiz da 20ª. Vara Cível da Comarca do Recife/PE revogou 
a liminar. Porém, antes de ocorrer a remessa dos respectivos autos, a Aposchesf apresentou embargos 
declaratórios e conseguiu restabelecer a medida judicial, preservando, assim, os interesses dos associados.
No entanto, não foi possível impedir o encaminhamento do processo para a Justiça Federal, que veio  
a ocorrer posteriormente.
Nesse contexto, distribuído o processo para a Justiça Federal, operou-se a revogação da liminar obtida 
na Justiça Estadual em 06 de maio de 2014, razão pela qual a Fachesf extinguiu do financiamento 
destinado à cobertura dos serviços de saúde não cobertos pelo Fachesf-Saúde.
Na tentativa de restabelecer a decisão favorável aos interesses dos associados, a Aposchesf interpôs  
o recurso cabível, demonstrando, em síntese, que: 

(I) A PREVIC, diferentemente do que afirmou a Fachesf, não intentou a cessação das atividades 
assistenciais à saúde, visto que garantidas pelo disposto no caput art. 76 da Lei Complementar 
109/2001, mas condicionou a manutenção das referidas atividades assistenciais em matéria 
de saúde à remuneração dos valores pertinentes ao procedimento utilizado pelo respectivo 
participante, no período compreendido entre o pagamento ao prestador de serviços médicos/
ambulatoriais e o efetivo desconto promovido pela Fachesf dos rendimentos percebidos por 
esse mesmo participante; 
(II) Em sendo assim, a manutenção do financiamento em matéria de saúde, observado  
o limite da margem financeira de 30% sobre os rendimentos do participante, seria plenamente 
possível mediante a aplicação da taxa atuarial do plano de benefícios, equivalente, no corrente 
ano de 2015, a 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano ou sua 
equivalência mensal, acrescendo-se, ainda, a variação do IGPM;
(III) Em última análise, ao manter o financiamento em matéria de saúde, a Fachesf estaria 
cumprindo os seus objetivos institucionais, nos termos do seu respectivo Estatuto, atendendo, 
assim, especialmente ao disposto no artigo 6º., inciso II, da Lei Complementar.

No entanto, o TRF da 5ª. Região entendeu pela manutenção da decisão proferida pelo Juiz de Primeira 
Instância, negando provimento ao recurso.
Considerando a regular tramitação do processo, a Aposchesf apresentou Réplica à contestação, 
manifestando-se sobre as defesas oferecidas pela Fachesf e pela PREVIC, reiterando os termos do pedido, 
especialmente a fim de que fosse prontamente restabelecida a liminar concedida, tendo, outrossim, 
realizado diligência e despachos com o Julgador, atuando, enfim, de modo firme - e com o necessário 
equilíbrio - em defesa dos associados. 

Processo PREVIC - Plano de Saúde Fachesf

Para continuar aproveitando os benefícios que a Aposchesf oferece, fique em dia com suas colaborações. 

Dessa forma, não só a Associação sai ganhando, como você também, associado.
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Recadastramento

Participar de forma mais efetiva;
Ter atendimento mais personalizado;
Conhecer melhor os outros associados e identificar interesses em comum;
Obter mais informações sobre assuntos de seu interesse;
Contribuir para o fortalecimento da associação.

Dispor de dados atualizados sobre o quadro de sócios;
Planejar suas ações com base nesses dados;
Trabalhar com mais eficiência para atingir seus objetivos.

Para aproximar-se dos associados, é essencial para a Diretoria conhecê-los. Fazer consultas, 
obter sugestões e propostas, divulgar temas, informar sobre as atividades planejadas  
e em curso, prestar contas das ações e despesas da organização. Isso é a essência de uma 
administração transparente. 

Para atualização dos dados dos associados, tendo em vista que 
os existentes estão baseados nas fichas de inscrição e a maioria 
foi realizada há muitos anos;

O sistema de armazenamento dos dados já está superado 
tecnologicamente;

Formar um perfil dos associados, pois os dados desatualizados 
omitem informações essenciais, tais como sexo, profissão, planos 
de saúde e outros;

Elaborar políticas e programas para atender melhor  
às necessidades do associado;

Fazer consultas, obter sugestões e propostas também por grupos de interesse;

Estabelecer formas eficientes de comunicação – telefones, e-mails etc.

Entenda o Recadastramento e participe.

A quem interessa o recadastramento?

Ao associado

À Aposchesf

Recadastre-se!
Caso não seja associado, associe-se! 

Por que recadastrar? 
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No dia 19 de março, foi realizado, na sede da Aposchesf em Recife, 
o chá da tarde em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Foi um evento 
muito animado e cheio de vida. Logo no início, as associadas foram acolhidas 
pelas palavras do presidente da Associação Manoel Morais: ‘‘As mulheres são 
guerreiras e fazem a diferença na vida de todos os homens e do País’’, afirmou. 
Em seguida, participaram da palestra sobre a vida da mulher aposentada, com 
a psicóloga Dulce Rissin. Foram abordados vários temas, entre eles a saúde 
da mulher física e mental. A participação das associadas foi surpreendente; várias compartilharam 
suas experiências de vida e o que fazem para se manterem bem. Dulce falou sobre 
a busca pelo equilíbrio e a qualidade de vida através do lazer, da espiritualidade, da família e amigos. 
Ao fim da palestra, todas foram convidadas a participar de uma dinâmica de grupo, que consistia 
em entregar uma rosa a alguém ali presente. Por fim, o lanche foi servido e muita música boa 
embalou o bom humor do evento. A cantora Vera Lúcia, da banda convidada, também dividiu com 
as associadas suas experiências, fazendo daquele momento de troca ainda mais enriquecedor. 
A tarde se encerrou com muitos sorrisos, abraços e bate-papo. As associadas deram um grande exemplo 
de vitalidade e vontade de viver.

Dia Internacional da Mulher

Saiba como foi comemorado na Aposchesf

Depoimentos

Dulce Rissin

Maria José Oliveira

Terezinha de Jesus

Ana Maria Barbosa

“Eu acredito que as associadas vão sair daqui, pelo menos, mais conscientes. 
E com uma bagagem de informações para que sejam mais felizes.”

“Hoje em dia a mulher tem mais liberdade. No meu tempo de jovem, a mulher
era mais presa, mais recriminada. (...) Achei muito boa a palestra, agradável. Muito produtiva.”

“O que mais me chamou atenção foram os momentos em que ela pedia nossa opinião. Foi muito 
importante para que todas participassem. Foi muito bom.”

“O que mais chamou a atenção, nesse encontro, foi destacar a maneira como a gente se sente hoje. Linda, solta, 
podendo fazer tudo o que quer; ninguém manda, ninguém rebaixa e nem segura. (...) Eu danço, canto e toco. 
Já fui voluntária no Hospital do Câncer durante 8 anos. Todas as coisas que tinha vontade de fazer eu 
fiz; o que tenho vontade, faço.”



6

Como foi a homenagem em outras regionais

Sobradinho

Para receber as associadas, o Diretor Regional Geraldo Francisco de Lima dedicou algumas palavras 
a elas. Ele falou sobre o histórico do Dia Internacional da Mulher e toda sua importância. Logo após, 
divertiram-se com a dinâmica de grupo “Sonhos a realizar” com a Assistente Social Antônia Soares dos 
Santos. O dia foi repleto de outras atividades, como sorteios de beleza (manicure e cabelereira) e brindes, 
além de fotos em cenário e um saboroso almoço. Todas puderam desfrutar do momento de descontração 
e comemorar com muito entusiasmo seu dia. 

Paulo Afonso

Essa regional homenageou suas associadas pelo Dia Internacional da Mulher no Espaço Cultural Alzira 
Barbosa. Foram recepcionadas com uma bela faixa e um delicioso chá. Além das atividades realizadas, 
houve sorteios para presentear seis pessoas com uma limpeza de pele gratuita e ainda uma massagem 
para a circulação das pernas. O evento foi marcado por muitos sorrisos, abraços e conversas jogadas 
fora. As associadas puderam aproveitar muito e reencontrar velhas amizades.
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Dia das Mães

Passeio

Fique sabendo

IV CONFERÊNCIA TERRITORIAL DO IDOSO

Alegria redobrada
O mês de maio, mesmo com o outono, floresce felicidade. Isso se deve 
ao dia daquelas que amam sem limites, dão bronca quando necessário e 
reclamam quando deixam alguma coisa fora do lugar. No segundo domingo 
de maio, é o Dia das Mães. Mas e aquelas que são mães duas vezes porque 
já são vovós? É para comemorar em dobro! É evidente que uma vida de 
jornada dupla, de trabalho e casa, é extremamente cansativa. Por isso, 
a aposentadoria traz o devido descanso. Quando ainda trabalhavam, talvez 
curtir os filhos não fosse tão possível como agora. Porém, estão adultos e, 
possivelmente, com suas vidas feitas e independentes. Não precisam mais 
de colo, mas serão filhos para sempre. E esse amor nunca morre. A compensação vem com os netinhos;
é o momento de curtir essa fase que passa tão depressa. Não deixar de ter suas atividades e aproveitar 
sua própria vida, é claro, mas guardar um tempo para quem tem o privilégio de ter uma segunda mãe 
é essencial. 

Quer curtir um São João diferente? Então você precisa conhecer o Pratagy Beach Resort em Maceió 
(AL). Não pense que vai ficar sem dançar forró pé de serra e comer comidas típicas, está tudo incluso no 
pacote que a SL Viagens oferece. Também inclui: 4 noites de hospedagem no Pratagy Beach Resort, com 
sistema All Inclusive; ônibus de turismo ou micro-ônibus com regulamentação ANTT, de acordo com o 
número de inscritos; saída com mínimo de 25 passageiros e acompanhante da operadora Golden Way 
durante todo período. 

O Governo da Bahia, com apoio da Prefeitura de Paulo Afonso, através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizou no dia 16 de 
abril, a IV Conferência Territorial da Pessoa Idosa.
O encontro discutiu as principais demandas da pessoa idosa e propôs ações que compuseram um 
relatório a ser apresentado na etapa estadual e nacional da conferência.
A Aposchesf foi representada pelo assessor Carlos Alberto Japiassu Campos, enquanto as associadas 
Francisca Lima Bezerra e Maria Lúcia da Silva foram eleitas representantes do território como Delegada 
e Suplente para a etapa estadual que será realizada em julho deste ano, em Salvador.

Feliz Dia das Mães a todas as associadas que tiveram a graça 
de gerar amor e conceber alegria!
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Piadas

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

 Um homem perguntou a outro: 
-Qual a diferença entre tragédia 
e calamidade?
O outro respondeu:
-Tragédia é a sua sogra 
escorregar no abismo e cair no 
mar. Calamidade é o salva vidas 
salvá-la.

Bonito seu relógio! Quanto você pagou?
 –Não paguei nada, ganhei numa corrida!
 –Legal. Havia muita gente na competição?
 –Não, só mais três competidores. O dono e dois policiais.

O médico psiquiatra conversando com o paciente 
no hospital que estava escrevendo uma carta lhe 
perguntou:
 –Está escrevendo essa carta pra quem? 
O paciente respondeu:
–Pra mim mesmo!
Ai o médico pergunta: 
- O que é que vai dizendo na carta?
O paciente responde:
-Não sei! Não recebi ainda.

Charadas novíssimas
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)

(Obs. Repostas na próxima edição do JORNAL APOSCHESF)

Você sabia que a Aposchesf fez convênio com a COOPECLIN?
É a Cooperativa de Trabalho dos Médicos de Especialidades Clínicas de Pernambuco. Confira o que 
oferece e saiba como usufruir, quando precisar.

Especialidades
Acupuntura / alergia / imunologia / cancerologia / clínica médica / dermatologia / endocrinologia / 
metabologia / endoscopia / gastroenterologia / geriatria / hematologia / hemoterapia / homeopatia/ 
infectologia / medicina do trabalho / neurologia / pneumologia / psiquiatria / reumatologia.

Exames: endoscopia digestiva / endoscopia respiratória.
Telefones: (81) 2125.7419 / 2125.7420 / 2125.7421 / 2125.7422
Site: www.coopeclin.com.br

Obs: relação de médicos da COOPECLIN, endereços e números de telefone encontram-se com 
Carmem, no térreo da sede da Aposchesf.

Novos credenciados
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Ação da Revisão do Buraco Negro e Ações Judiciais

Ação da Revisão do Buraco Negro

Como a Associação está sempre atenta aos direitos dos associados na esfera jurídica, vamos 
apresentar as Ações existentes em favor dos aposentados e pensionistas da Chesf e Fachesf. 
Para mais esclarecimentos, procure a Assessoria Jurídica da Aposchesf.

O período entre 5 de outubro de 1988 e 4 de abril de 1991 ficou conhecido como“buraco negro”, 
devido a um erro no cálculo da correção monetária das contribuições dos aposentados. Isso causou 
grandes prejuízos. Afinal, na época, a inflação era muito superior. Então, para reparar os danos, a Justiça 
determinou a revisão do teto para os segurados com a aposentadoria no período do buraco negro.

Em 1992, o INSS corrigiu o erro e pagou a revisão diretamente nos postos da previdência. Mas há 
um problema: na hora de recalcular os benefícios previdenciários e pagar a nova revisão, a nova 
aposentadoria, de quem contribuiu com valores altos, foi limitada ao teto. Ou seja, quem ultrapassou o 
teto – valor máximo pago pela previdência social – foi descartado. Essa diferença poderá ser conquistada 
pelo aposentado na Justiça. Vale ressaltar que só serão contemplados os associados que se aposentaram 
entre novembro de 1988 a abril de 1991.

Carta de concessão e memória de cálculo do INSS;
Relação dos últimos 60 salários de contribuição antes de se aposentar (CNIS de contribuição – 
documento solicitado no INSS);
RG;
CPF;
Comprovante de residência.

Carta de concessão e memória de cálculo do INSS do esposo (a) (falecido);
Carta de concessão e memória de cálculo do INSS da pensionista (do);
Relação dos últimos 60 salários de contribuição do esposo (falecido) antes de se aposentar (CNIS 
de contribuição – documento solicitado no INSS);
RG;
CPF;
Comprovante de residência.

O que é?

Como foi feita a correção do buraco negro?

Documentação necessária para análise

Sócio titular 

Euvania Munõz - Coordenadora jurídica  

Sócio pensionista 

Jurídico



Ações judiciais

Os que recebem ou receberam auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte 
após 1999, que não tiveram descartados os 20% menores salários de contribuição quando  
o cálculo desses benefícios foi feito, têm direito à revisão deles. Geralmente, os segurados que 
detêm esse direito receberam do INSS uma carta com informações sobre o valor do crédito e 
quando vai recebê-lo. No entanto, diante do longo prazo para pagamento – vai até 2021–  
o segurado pode procurar a Justiça para obtê-lo de imediato.

Essa Ação cobra as devidas diferenças para os titulares de contas do FGTS – entre 1999 e 2014 –
referentes à aplicação da TR. Isso é consequência do período em que o índice a ser aplicado para  
a correção monetária dos salários das contas do FGTS deveria ter sido o INPC, o IPCA ou outro que, 
efetivamente, tivesse condições de recompor o poder aquisitivo dos saldos. 

Os aposentados pelo INSS, que continuaram trabalhando e efetuando contribuições na Previdência 
Social, podem ter direito a uma nova aposentação com melhoria na renda.

Em busca do cálculo mais favorável da aposentadoria, visa retroagir no tempo o ato de concessão  
de benefício.

Beneficiários: todos os que se aposentaram com mais tempo de contribuição do que o necessário ou já 
haviam preenchido outra modalidade de aposentadoria por lei revogada. Os principais períodos são os 
anos de 1989 a 1998.

Para analisarmos se o associado (a) se enquadra em alguma das Ações citadas, é necessário comparecer 

Terça/quarta/sexta: 13h às 17h.

Aqueles que se aposentaram– no período de 1º de janeiro de 2008  
a 31 de dezembro de 2012 – pela Previdência Privada Fachesf têm direito  
a repetição do indébito tributário. É que esses segurados pagaram 
impostos de renda em duplicidade. Primeiro, quando recebiam os salários no período de janeiro de 
1989 a dezembro de 1995. E, segundo, quando recebem a suplementação (complementação de sua 
aposentadoria).

Bitributação

Revisão do benefício do INSS pelo ART.29 da Lei 8.213/91

Ação contra o FGTS

Ação de desaposentação

Ação do Melhor Benefício

Dias de atendimento

Obs: entrar em contato com a Associação para fazer o agendamento e saber qual 
documentação necessária para cada Ação. 


