Editorial
Quer ficar por dentro das principais notícias? Nesta edição do Jornal da Aposchesf, vamos juntos
acompanhar como foram as comemorações de final de ano da sede e regionais. Saiba também
como se cadastrar para a votação nas eleições Fachesf 2018. Os principais eventos da Aposchesf
movimentaram os associados de todos os lugares. Acompanhe as notícias e faça uma boa leitura!

Assessoria Jurídica
Na hora de tomar decisões importantes que envolvam questões jurídicas, você precisa estar seguro dos
seus direitos. E, para isso, a Aposchesf oferece assessoria jurídica aos seus associados. Sob a coordenação
da advogada Euvania M. Cruz Munoz, são oferecidos diversos serviços nas áreas de direito previdenciário
e direito trabalhista. Além da comodidade e economia da assessoria, os advogados também trabalham
causas individuais e processos coletivos. É possível conversar com a equipe para, por exemplo, saber se
o seu questionamento tem validade ou não; se houver embasamento no seu caso, ele será levado adiante.
Algumas ações estão sendo desenvolvidas
para melhor atender o Participante. Confira.
Ações de Revisão de Benefício perante o INSS
• Revisão de Aposentadoria (eletricitários) - Conversão em aposentadoria especial ou averbação de
tempo trabalhado em condições especiais para aumento do fator previdenciário na aposentadoria por
tempo de contribuição.
Quem tem direito: aposentados após 04/03/1997, que trabalharam com exposição à eletricidade acima
de 250 volts;
• Revisão (teto dos beneficiários pertencentes ao “Buraco Negro”)
Quem tem direito: aposentados entre 05/10/1988 a 04/04/1991;
• Aposentadoria e Auxílio (acidente)
Quem tem direito: beneficiários de auxílio iniciado antes de 10/12/1997 e que, com aposentadoria
posterior, tiveram cancelado o auxílio acidente;
• Acréscimo de 25% nas aposentadorias por invalidez
Quem tem direito: aposentados por invalidez que demonstrem não ter condições de exercer sozinhos as
atividades do dia a dia e necessitam da assistência de terceiros;
• Aposentadoria: fazer a revisão da “vida toda” para quem tem menos de 10 (dez) anos de aposentadoria.
Ação da Bitributação do Imposto de Renda
Os segurados da Fachesf que pagaram Imposto de Renda em duplicidade, primeiro, quando do recebimento
dos salários nos períodos de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e, segundo, quando receberam
a suplementação/complementação de sua aposentadoria.
Ação FGTS/TR
Os optantes do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir dos anos de 1999, referente
à aplicação da TR (Taxa Referencial), quando o índice para correção monetária dos saldos das contas do
FGTS nesse período deveria ter sido o INPC, IPCA ou outro que efetivamente tivesse e tenha condições de
recompor o poder aquisitivo desses saldos.
Dias de atendimento: terças, quartas e sextas-feiras, de 13h às 17h.
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Palavra do presidente
O ano de 2017 foi marcado pelo intenso trabalho da Aposchesf em busca
de informar ao associado e lutar por seus direitos.
Entre 2006 e 2013, centenas de ações judiciais foram ajuizadas por
associados da Aposchesf contra a Fachesf. Tais ações questionavam o
índice do IGP-M na conversão para o Real. As referidas causas envolviam
o reajuste de mais de 80% na suplementação dos aposentados da Fachesf
que já estavam no gozo do benefício em 1994.
Em um primeiro momento, a Fachesf não obteve êxito no julgamento das
ações e perdeu a maioria. Para tentar reverter esse resultado, a partir de
2011 foram ajuizadas várias causas rescisórias pela Fachesf, tentando
desconstruir as ações trabalhistas transitadas em julgado. Essas ações
rescisórias foram julgadas todas procedentes, e vários associados da
Aposchesf deixaram de receber os valores originalmente devidos.

Manoel Morais - presidente
da Aposchesf

Em 2017, tentando ter acesso aos valores gastos com advogados pela Fachesf, no Recife e em Brasília,
a Aposchesf e vários associados enviaram cartas para a Fundação requerendo explicações e uma série
de documentos. O intuito de tais pedidos seria única e exclusivamente para verificar os valores pagos
pela Fachesf, duração dos contratos com escritórios de advocacia, em que época foram firmados tais
contratos e por quem foram assinados. Sendo uma faculdade para cada suplementado a verificação de
tais documentos.
Como a Aposchesf e seus associados não foram atendidos nas solicitações, foi ajuizada pela Associação
e alguns Participantes uma ação de exibição de documentos contra a Fachesf, de número 006402240.2017.8.17.2001, que foi distribuída para a 28ª vara da capital.
O juiz titular da aludida vara da capital deferiu a medida liminar determinando a exibição dos documentos
solicitados. Não satisfeita com a medida judicial, a Fachesf ingressou com agravo de instrumentos do
Tribunal de Justiça de Pernambuco e conseguiu efeito suspensivo para a liminar deferida.
A Aposchesf sofreu muito em busca dos direitos dos associados, e em reunião da sua Diretoria Executiva e
Conselhos Deliberativo e Fiscal, resolvemos, por bem, desistir da exibição de documentos ajuizada contra
a Fachesf, e tentar restabelecer o canal de comunicação com a administração da Fachesf.
Apesar das lutas, estamos sempre juntos para vencer a cada dia.
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Eleições
Eleições Fachesf 2018
Vote na chapa que defende os seus interesses
A Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf) realizará mais uma eleição em 2018.
No dia 4 de maio serão escolhidos os novos ocupantes dos cargos de conselheiro deliberativo e fiscal
(e seus respectivos suplentes), e também o diretor de benefícios. Quem for eleito, exercerá o mandato
de 1º de junho de 2018 a 31 de maio de 2022. Por isso, você que é Participante ativo, aposentado
ou pensionista da Fundação, precisa ficar atento. Saiba como fazer a votação, através do site.
Confira o passo a passo
Como cadastrar seu e-mail na Fachesf
1º Você precisa entrar em contato com a Fachesf, através de atendimento presencial
ou teleatendimento e informar um e-mail válido para um dos atendentes;
2º O atendente confirmará alguns dados por medida de segurança e enviará uma senha padrão para
o e-mail cadastrado.
Como alterar a senha da área restrita no site da Fachesf
1º Acesse o site www.fachesf.com.br;
2º Clique na opção “área restrita”;
3º Escolha a opção ativo ou aposentado e clique em “login”;
4º Em seguida será carregada uma tela laranja. Clique em
ALTERAR SENHA;
5º Nesse momento aparecerá uma nova tela; no campo senha atual deve ser inserida a senha que
a Fachesf encaminhou para seu e-mail, no campo nova senha deve ser inserida uma nova senha
com letras, números e caracteres (*, &, %, $), por fim deve-se repetir a nova senha, clicar na
verificação de segurança correspondente e depois em definir senha;
6º Pronto, sua senha foi alterada e agora você poderá participar da votação para nova Diretoria
da Fachesf.
Teleatendimento - 0800 281 7533 | Fachesf - 3412-7555

Cultura
Contar um pouco da história da Chesf e das experiências por lá. Essa
foi a ideia do associado Francisco de Souza, autor do livro “Memórias
de um pioneiro – uma história com base na cidade de Paulo Afonso”.
Francisco é engenheiro químico e civil, mestre e doutor em engenharia
de produção. Sua trajetória na Chesf começou em 1972, acompanhando
o desenvolvimento da hidrelétrica. Lá, permaneceu por 22 anos. A convivência
do autor dentro do canteiro de obras da primeira usina e sua participação
como engenheiro na construção das duas últimas usinas hidrelétricas,
na região, foram a inspiração para a realização da obra, lançada em setembro
de 2017.
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Comemorações
Dia do Aposentado com muita animação
O Dia do Aposentado foi marcado por um café da manhã especial, muita alegria e interação.
O evento reuniu cerca de 78 associados, na Aposchesf, no dia 24 de janeiro. Com tema carnavalesco e
música ao vivo, os convidados participaram de sorteios de brindes e um concurso de melhor fantasia.
Na festa, estavam presentes Manoel Morais, presidente da Associação, Robert Rego, diretor
administrativo e Raimundo Jorge, diretor de benefícios da Fachesf. Uma das organizadoras do evento,
Carmem Valença, afirmou que mais uma vez a Aposchesf está mostrando um grande trabalho na
área social, trabalhando com muito afinco para todos os associados.
“A festa foi muito boa! Nós precisamos resgatar esse acervo que somos nós, e nesses momentos
de interação conseguimos passar uma coisa verdadeira”, disse o associado Arimaston Alves.

“A festa foi bonita e organizada.
Época de Carnaval é época
festiva e isso anima mais
o pessoal da terceira idade.”
Suelena Caula, associada
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Eventos
Aposchesf realiza
confraternização
União, reencontros e muita alegria. Assim foi o evento de confraternização
da Aposchesf, realizado no dia 14 de dezembro. Marcado por música ao
vivo, sorteios de brindes e um almoço para os presentes, a festa também
foi em comemoração ao ano de muitas conquistas e vitórias da nova
Diretoria da Associação.
O evento reuniu mais de mil pessoas, entre associados e dependentes.
“Isso é uma demonstração de que estamos no caminho certo
e vamos continuar nele. Comemorar as conquistas com muita alegria é
um prazer enorme para nós e todos os nossos companheiros”, afirmou o presidente da Aposchesf,
Manoel Morais.
De acordo com Raimundo Jorge, diretor de benefícios da Fachesf, o sucesso do evento foi em virtude
da nova gestão, participativa e unida com os aposentados. “É um ano vitorioso. Foi uma festa brilhante,
com uma participação nunca vista”, enfatizou.
A novidade na festa deste ano foi a cabine de fotografia e um momento de massagem e relaxamento
oferecidos aos convidados. O associado Rogério Rocha afirmou que a novidade da massagem foi
muito boa e relaxante, e que todo incentivo é válido, principalmente para quem está na melhor idade.

“Eu acho ótimo! Sempre é um
privilégio estar aqui nesta festa.
Participo há mais de 20 anos
e, para mim, é um 10!”
Jaíra da Silva

“As novidades estão maravilhosas.
Os outros anos foram muito bons,
mas realmente este ano está nota
10.”
Maria Gorete Gonçalves
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Eventos

Regionais - Comemorações de final de ano
Aracaju

Garanhuns

Fortaleza

Itabaiana

Maceió

João Pessoa

Santa cruz

Sobradinho

Rio de Janeiro

São Paulo

Ubatã

Natal

Guadalupe

Teresina

Paulo Afonso

Salvador

Campina Grande
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Direitos
Conheça os principais direitos
garantidos pelo Estatuto do Idoso
A expectativa de vida da população aumentou. Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015, os brasileiros passaram a ter
uma média de vida de 75,5 anos. E para garantir que todo esse tempo seja
desfrutado com maior qualidade, segurança e direitos, em outubro de 2003
entrou em vigor a Lei nº 10.741, conhecida como Estatuto do Idoso.
Entre os direitos garantidos pela Lei, alguns são destaques.
Veja abaixo os principais benefícios.

Estacionamento preferencial
No artigo 41, do Estatuto do Idoso, é assegurada a reserva de 5%
das vagas nos estacionamentos públicos e privados.

50

Cinemas e eventos culturais

%

Para utilizar o benefício é preciso ter o Cartão do Idoso. A credencial
deve ser colocada de forma visível no painel do veículo. No Recife,
os cidadãos devem procurar os órgãos de trânsito para requerer o
documento, que é emitido gratuitamente, mediante apresentação
de originais e cópias do comprovante de endereço, CPF e RG.

De acordo com o artigo 23, a participação
dos idosos em atividades culturais e de lazer
será proporcionada mediante descontos de
pelo menos 50% nos ingressos para eventos
artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem
como o acesso preferencial aos respectivos
locais.

Atendimento preferencial
Com o atendimento preferencial, os estabelecimentos devem garantir condições especiais
e acesso às informações, filas e caixas.
“Art. 71. inciso IV - A garantia de prioridade compreende: I – atendimento preferencial imediato
e individualizado junto aos órgãos públicos
e privados prestadores de serviços à população.”

Para ter esse direito, basta apresentar, no local,
um documento oficial com foto.

Gratuidade em transportes públicos
Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos
transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. Para ter
acesso ao benefício, basta apresentar qualquer documento que
comprove a sua idade.
Nos transportes interestaduais, as empresas devem oferecer,
gratuitamente, até 2 vagas por veículo para quem tem no mínimo
60 anos. Se houver mais que duas pessoas nessas condições, os
idosos têm desconto de 50% no valor da passagem. Para isso,
é preciso solicitar o “Bilhete de Viagem do Idoso”.
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Notícias
Aposchesf e Fundação Altino Ventura
Cuidar da saúde dos associados também é o objetivo da Aposchesf.
Pensando nisso, nos dias 9, 10 e 11 de outubro a Associação
promoveu uma ação com a Fundação Altino Ventura. Foram 120
atendimentos oftalmológicos para glaucoma, catarata, entre
outros exames de rotina.
“Nós temos que trazer para os nossos associados, aposentados
e pensionistas alguma coisa significativa para que eles possam
acreditar cada vez mais na nossa associação”, afirmou o presidente
da Aposchesf, Manoel Morais.
A ação foi iniciativa da Diretoria Social da Aposchesf. No local,
foram oferecidos exames mais comuns, como dilatação de pupila,
e nos casos mais graves, os pacientes eram encaminhados à sede
da Fundação.
“A Associação não está aqui para nos fazer um favor, mas sim para
lutar por nossos interesses”, disse o associado Hilton Gomes de
Brito.

Reunião com Diretorias
Novos planos, melhorias para as regionais e a sede da Aposchesf. Foi com esse objetivo que
a Associação realizou encontro, nos dias 6, 7 e 8 de novembro. Promovido pela Diretoria Social,
o evento contou com a presença da Diretoria Executiva, Diretorias Regionais e representações.
O diretor social, Antônio Mendonça, falou sobre os próximos objetivos e a importância da parceria
com as regionais. “Nós também tratamos sobre diminuir os gastos, porque essa é a palavra de ordem
hoje. Estamos com esse propósito e tivemos que repassar essa responsabilidade pra eles”, enfatizou.
A reunião foi o primeiro contato da nova Diretoria com as regionais. Entre os assuntos discutidos,
estava o nivelamento entre os trabalhos e projetos da Aposchesf e o novo Plano de Previdência;
o Plano Instituidor, que está sendo elaborado pela Fachesf e ainda não foi implantado.
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Saúde
Alimentação saudável
Fique atento ao que você ingere,
nos momentos de descanso e lazer.
Todo mundo precisa de lazer. Ter momentos de diversão e renovar
as energias são essenciais para uma vida mais longa e agradável. Isso,
no entanto, não é motivo para deixar a alimentação saudável de lado.
Ter uma dieta equilibrada faz toda a diferença. Principalmente
na terceira idade, quando o processo de envelhecimento vem
acompanhado de uma série de mudanças na função hormonal, no
metabolismo energético e na atividade diária, o que afeta a necessidade
de nutrientes.
Mesmo que as condições não sejam as ideais, é muito prudente adotar alguns hábitos simples.
Por exemplo, evitar “pular” o café da manhã, pois é a primeira refeição que deve garantir a energia
necessária para aproveitar o dia inteiro. Alguns nutricionistas recomendam a ingestão de proteínas, que
servem como energéticos para o sistema nervoso central e o metabolismo. A aveia também é indicada,
pois auxilia na digestão, e o leite, que fortalece os ossos, mais fracos na terceira idade.
Dicas para uma boa alimentação
• Escolha sempre os alimentos de estação,
principalmente as frutas, verduras e
legumes;
• Cuidado com os embutidos (mortadela,
presunto etc). Eles carregam uma
quantidade considerável de gordura,
colesterol e sódio;
• Prefira alimentos integrais, pois eles
contêm mais nutrientes e fibras, que fazem
bem para o organismo.

A hidratação também é uma dica importante para manter a boa alimentação em dia. É necessário beber
água mesmo sem sentir sede, de preferência nos intervalos das refeições. O clima e a temperatura também
são fatores que determinam a quantidade de água que deve ser ingerida.
Dica: aromatizar a água com hortelã ou frutas, como rodelas e cascas de laranja ou limão deixam o líquido
mais refrescante.
Portanto, aproveite seus momentos de descanso e diversão de forma mais leve e saudável. A boa
alimentação amplia as chances de uma vida mais longa e prazerosa.
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Fique por dentro
Associados visitam a Fazenda Betânia
Para propiciar mais interação, cerca
de 50 associados fizeram uma viagem
à Fazenda Betânia. A propriedade, que
fica no município de São Benedito do Sul,
em Pernambuco, recebeu os associados no
período de 12 a 14 de outubro. O passeio teve
o apoio da Diretoria Social da Aposchesf,
e os associados puderam ter momentos de
lazer e confraternização.

Lazer e diversão na cidade de Gramado
Cerca de 28 associados e seus familiares puderam desfrutar de momentos de confraternização e
alegria na cidade de Gramado. Entre os lugares visitados, estava a cidade de Canela, conhecida por
suas atrações turísticas.
O passeio teve o apoio da Diretoria Social da Aposchesf, e aconteceu no período de 25 a 29 de
outubro. Para promover mais bem-estar aos aposentados, todo o custo da viagem foi facilitado pela
associação.

Bora movimentar!
No dia 22 de agosto, as associadas da Aposchesf de Paulo Afonso tiveram um momento de lazer
e cuidado com a saúde. Com aulas de alongamento e ginástica, com o professor Del, a iniciativa teve
o objetivo de reaproximar as associadas à Aposchesf e contou com a presença de 15 mulheres.
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Carta do associado
A festa de confraternização natalina da Aposchesf Regional de Fortaleza,
realizada dia 9 de dezembro, sob a coordenação de Hermânia Miranda, diretora
regional e Luis Cardoso Neto, membro do Conselho Deliberativo, revestiu-se,
como nos anos anteriores, de muita satisfação e alegria.
Não faltaram sentimentos de tristeza e de pesar pelos colegas já no Plano
Divino, ressignificando, assim, a quebra de elo e completude deixados. Fomos
recompensados com novos valores, novos paradigmas e um novo pensar para
as famílias e para o nosso dia a dia existencial.
Cumpre ressaltar a presença inconteste da Diretoria Executiva representada pelo presidente Manoel
Morais, diretor financeiro Antônio Belo, diretor social Antônio Mendonça e também pelo diretor de
benefícios da Fachesf, Raimundo Jorge; além de Ricardo de Holanda Neves, presidente do Conselho
Deliberativo da Aposchesf, ao nosso tão honrado evento.
Que os colegas da ativa se inspirem nos exemplos e jovialidade deixados pelos convidados, aderindo,
assim, sua vinculação como sócios da Aposchesf.
Uma pesquisa de opinião, contemplando o nível de satisfação dos aposentados com a Aposchesf, foi
realizada entre os presentes, gratificando-nos os conceitos bom e excelente para a entidade.
Motivação e compromisso institucional, de nossa parte, não hão de faltar, restando a nós cumpri-los
sempre de forma responsável e prazerosa.
Carta da associada Diana Costa Eleutério
(Aposchesf – regional Fortaleza)
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