Editorial
Quer saber as novidades da Aposchesf dos últimos meses? Então venha conosco e acompanhe,
nesta edição, como foram as comemorações de Dia das Mães e São João, além do resultado das
eleições da Fachesf 2018. Saiba também da importância da carne na alimentação; quais são as opções
no mercado de trabalho para o idoso e muito mais novidades. Faça uma excelente leitura!

Notícias
Presidente da Chesf
visita sede da Aposchesf
Na tarde da terça-feira, dia 12 de junho,
o presidente da Chesf, engenheiro Fábio
Lopes, esteve na sede da Aposchesf,
no Recife, para uma reunião com a
finalidade de trocar ideias com alguns
colegas chesfianos que haviam se
pronunciado contrários à atual proposta
do Governo para privatização da Eletrobras
e de suas subsidiárias.
A referida reunião aconteceu em virtude
da manifestação do próprio presidente da
Chesf, por ocasião da visita que a Diretoria
da Associação fez ao mesmo, no dia 25 de
maio deste ano, quando o engenheiro Fábio
Lopes afirmou que gostaria de debater
o assunto livremente com os colegas que possuíam opinião divergente. Prontamente, os diretores da
Aposchesf concordaram e colocaram as dependências da sede da Associação para a realização do
encontro, o que foi de imediato aceito.
O diretor Robert Amorim ficou encarregado de coordenar as providências necessárias, em acordo com a
agenda do presidente da Chesf e os entendimentos com os colegas que vinham debatendo a questão nas
dependências da Associação. Na data acertada, participaram da reunião os nossos colegas engenheiros
João Paulo Aguiar, José Altino Bezerra, Edgar Oliveira, José Antonio Feijó, Roberto Gomes e Murilo Gondim,
além do nosso diretor Robert Amorim.
Ao chegar, o presidente da Chesf foi recebido pelo nosso presidente Manoel Moraes e pelo diretor Robert
Amorim, sendo em seguida encaminhado para a reunião onde aguardavam os colegas citados. Abrindo
os debates, o engenheiro Fábio Lopes fez uma exposição detalhada sobre a proposta do Governo para
a privatização da Eletrobras, que se encontra em tramitação no Congresso Nacional, dando ênfase aos
aspectos referentes à Chesf e, em particular, às questões relativas ao Rio São Francisco e à proposta da
criação de fundo para financiar o projeto de sua revitalização.
Em seguida, cada um dos colegas presentes teve a oportunidade de expressar as suas opiniões pessoais
contrárias ao referido processo de privatização da Eletrobras e muito especialmente da Chesf, todos
ressaltando a questão geral da importância que a Chesf sempre representou e representa para o Nordeste,
bem como do significado que o Rio São Francisco tem para toda a região, onde suas águas deverão
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desempenhar um papel cada vez maior; não apenas sob o aspecto energético, mas sobretudo para a
produção de alimentos através dos projetos de irrigação no seu Vale e, em breve, também pelos relevantes
benefícios que o Projeto de Transposição ora em fase de conclusão certamente deverá produzir em vastas
áreas carentes do Nordeste. Fica claro, assim, que tudo isso não poderia ficar subordinado a interesses
privados, cabendo em consequência a continuidade da presença desenvolvimentista do Poder Público,
conforme ficou demonstrado em situações similares em todo o mundo, cujo melhor exemplo a ser citado
seria o conhecido TVA – Tennessee Valley Authority, nos Estados Unidos da América.
Também foram discutidos aspectos gerais sobre o setor elétrico brasileiro. Todos os debates ocorreram
sempre em nível elevado e tiveram duração de várias horas, concluindo-se a reunião já ao anoitecer.
A Aposchesf, através dos seus diretores presentes, agradeceu formalmente aos colegas e, em especial, ao
engenheiro Fabio Lopes pela sua presença e demonstração de sua visão democrática, aceitando colocar
em debate as suas próprias posições como presidente da Chesf. O engenheiro Fabio Lopes afirmou então
que esta era a sua maneira de ser e continuaria à disposição para novas conversas sempre que fossem
consideradas necessárias.

Aulas de dança

Aula de Pilates de solo

Bolero, samba, salsa,
merengue, forró (xote, pé de
serra, estilizado, arrasta-pé),
brega e jovem guarda.

Dias:
segundas, quartas e sextas

Valor:
R$60,00
Novo horário:
a partir de 01 de agosto,
todas as quartas,
das 9h30 às 11h30
Professor:
Adriano Oliveira
Inscrições abertas pelo
telefone (81) 3797-8617

AULAS DE

DANÇA

E PILATES

NA APOSCHESF

Horários:
somente à tarde
• 14h
• 15h
• 16h
Valor:
duas vezes por semana –
R$ 80,00
três vezes por semana –
R$ 100,00
Professora: Talita Vitória
Informações pelo telefone
(81) 3797-8617
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Direitos
Discriminação com os idosos
Muitos idosos quando se aposentam
buscam realizar seus sonhos e se
aventurar em uma nova vida. Praticar
esportes, viajar, estudar ou até abrir
um novo negócio, as possibilidades
são infinitas. Porém, nem tudo são
flores para quem tem mais de 65 anos.
Existe uma intolerância em relação
aos idosos e muitos sofrem por
não serem aceitos ao exercer essas
atividades, por conta da mobilidade
física reduzida e, em muitos casos, até
se coloca em dúvida sua capacidade
mental.
De acordo com o Estatuto do Idoso,
Art. 96, é crime “discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações
bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento
necessário ao exercício da cidadania”, podendo sofrer pena de seis meses a um ano de reclusão e
multa. Apesar de o artigo deixar claro sobre a gravidade desses atos, são inúmeros os casos dos que
sofrem para pegar ônibus e até mesmo são menosprezados por conta da sua idade.
Segundo uma pesquisa realizada em 2017, pelo Datafolha, os brasileiros acreditam que os mais
velhos são extremamente desrespeitados. 90% das pessoas entrevistadas veem preconceito com
relação aos idosos nas ações do dia a dia, como desprezo em filas de banco e irritação pela falta de
conhecimento na área de tecnologia. Ainda segundo a pesquisa, os mais jovens são os principais
responsáveis por reproduzir deboches e xingamentos para as pessoas da terceira idade.

Então, se você é uma pessoa idosa
e já passou por constrangimentos
como esses, fique atento, esteja ciente de
seus direitos e procure um especialista
na área. O artigo considera também
como crime “quem desdenhar, humilhar,
menosprezar ou discriminar pessoa
idosa, por qualquer motivo”. Não se deixe
abater pela discriminação e valorize
as coisas boas que você construiu
durante a sua vivência. Envelhecer
é um processo natural da condição
humana e não deve ser tratado como
doença.
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Vida ativa
Aposentados no mercado
de trabalho
Com o aumento da expectativa de vida e da necessidade de melhorar a situação financeira, muitos
aposentados estão se mantendo na ativa, voltando ao mercado de trabalho e empreendendo novos
negócios. Ao se aposentar, diversas pessoas querem desfrutar a vida e curtir a aposentadoria com
todos os direitos, mas inúmeras vezes o benefício garantido para os aposentados não é o bastante.
Segundo o último levantamento realizado
em 2016, pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), cerca de 4,5 milhões de
idosos estão ativos no mercado de trabalho e
a tendência é aumentar, já que ainda de acordo
com IBGE, o número de idosos cresce a cada
ano. Por conta disso, muitos aposentados
estão aproveitando essas condições para
começar o seu próprio negócio ou, até mesmo,
ingressar no ensino superior.
Atualmente, existem empresas e órgãos que
disponibilizam cursos voltados para pessoas
acima dos 60 anos. O Senac oferece cursos
como "Inclusão digital na terceira idade"
e ainda o programa "Faculdade aberta
à terceira idade", que disponibiliza vagas gratuitas em cursos de graduação da instituição.
Para os que desejam voltar a trabalhar, o Sebrae fornece em seu site dicas sobre como empreender
na terceira idade.
Porém, nem todos têm condições de
começar seu próprio empreendimento.
Por isso, uma alternativa viável são
os trabalhos autônomos, que não
necessitam de esforço. Desde fazer
artesanatos até – com a ajuda da
tecnologia –, ingressar em aplicativos
como o Uber para trabalhar como
motorista. Fazer trabalhos voluntários
pode ser uma boa opção para quem
busca apenas uma forma de ocupar o
tempo livre.

TAXI
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Eventos

Aposchesf celebra o São João!
O arraiá foi marcado com muita alegria,
conversa boa e forró!
Comidas típicas, música ao vivo e muito arrasta-pé no salão!
A animação tomou conta do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, no dia
16 de junho, com o arraiá da Aposchesf. A comemoração foi danada
de boa entre os associados, que ainda tiveram direito a feira de livros,
artesanato e sorteio de brindes. Para o aposentado Edvaldo Arlégo,
80 anos, a festa se torna cada vez melhor, “todo ano é um sucesso”.
O evento ofereceu massoterapeutas para os que queriam relaxar,
como foi o caso do associado José Cavalcanti de Albuquerque,
81 anos, “a massagem foi excelente, queria até que demorasse mais”
e complementou, “estou gostando muito de tudo aqui e a distribuição
das comidas está ótima”. Os associados também puderam registrar
os momentos alegres da celebração na cabine fotográfica. Antônio
de Pádua Lemos, 61 anos, foi uma das pessoas que fez questão
de memorizar esse momento marcante, “não pude perder a chance
de tirar foto, essa festa pra mim é tudo” afirmou Antônio.
A Festa de São João é a chance que os associados têm para
confraternizar com antigos colegas de trabalho e parceiros
profissionais. A aposentada Ieda Maria Oliveira Valentim, 77 anos,
é uma das pessoas que veem nas festividades da Aposchesf
a oportunidade de reviver os bons tempos de trabalho. Segundo
Ieda, “o ‘chesfiano’ é amigo eternamente. A gente passa anos sem se
encontrar, mas quando acontece, é como se não tivesse se separado. Isso que eu acho uma coisa muito
boa daqui, essa fidelidade de amizade”.
Para os associados, em todos os eventos da Aposchesf, a sensação de amizade e lealdade
permanece, apesar do tempo distante. O sentimento é de confraternização e união. Antônio é um
dos que pensam assim: “minha vida toda eu passei dentro da Chesf. Aqui foi onde eu consegui
tudo. É uma coisa maravilhosa estar junto dos meus amigos, de pessoas com quem convivi
durante 42 anos”. Para a aposentada Vera Lúcia Dergulhão, 73 anos, a sensação é a mesma:
“o pouco que eu tenho eu devo à Chesf e aos meus colegas de trabalho”.
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Confira o arraiá das regionais.
Teve quadrilha, comida típica
e muita animação.

Fortaleza

Itaparica

Paulo Afonso

Sobradinho
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Saúde
Importância da carne
na alimentação do idoso
Bons hábitos alimentares são essenciais em qualquer
fase da vida. Uma alimentação saudável ajuda na
longevidade e pode prevenir o surgimento de inúmeras
doenças, como hipertensão e o mau colesterol. É comum
que diversas pessoas, após os 50 anos, apresentem
uma elevação ou redução de peso considerável,
e o motivo dessa mudança corporal se dá por conta da
diminuição dos níveis de hormônio, que contribui para
a perda da massa muscular, conhecida como sarcopenia.
Um dos alimentos fundamentais para ajudar a lidar com a
síndrome é a carne. Rico em calorias, o alimento fornece
nutrientes imprescindíveis para a dieta do idoso, como
ferro, zinco, vitaminas B12 e B6, selênio e Ômega-3.

Conheça os tipos de carne e suas vantagens
BRANCA (AVES): apresenta benefícios em relação à carne vermelha, já que aves possuem
menor quantidade de lipídios, gorduras saturadas e colesterol na sua composição.
A carne branca é considerada fonte de ferro, minerais, e vitaminas.
PEIXE: possui Ômega-3, capaz de evitar a formação de placas de gordura na parece das
artérias e garantir a flexibilidade dos vasos sanguíneos, afastando o risco de doenças
como infarto, hipertensão, aterosclerose e derrames. Reduz também os níveis de triglicerídeos do
sangue.
VERMELHA: com a maior quantidade de ferro, a carne vermelha é imprescindível
no combate a anemia. É fundamental na formação do sangue e de algumas
enzimas do sistema respiratório. Possui também boa parte do zinco necessário para fortalecer
o sistema imunológico. Prefira cortes mais magros.
SUÍNA: sua composição e valor nutricional alteram de acordo com o tipo de corte
e modo de preparo. Fonte de proteínas de alto valor biológico apresenta boa quantidade
de aminoácidos e é de alta digestibilidade. É a principal fonte de vitamina B1 existente, e boa fonte
de niacina, ferro e selênio.

Se você já passou dos 50, fique atento à alimentação
Evite pular refeições: o corpo armazena gordura, colaborando para o aumento de peso. É recomendável
fazer as refeições de três em três horas e em pequenas porções.
Não consuma carne seca e embutidos: pelo alto teor de sódio.
Nada de carnes mal passadas ou gordurosas: opte por mais magras e com um tempo de cozimento
maior.
E atenção: apesar de a carne vermelha ser uma fonte rica em ferro, consumir o alimento em excesso
é extremamente prejudicial à saúde, podendo ser uma das causas para o desenvolvimento de câncer
colorretal. Então, cuidado ao comer o tipo de carne em excesso e mantenha uma dieta balanceada.
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Comemorações

Dia das Mães na Aposchesf

O Dia das Mães foi marcado por reencontros, homenagens e muita animação.
O evento, realizado no dia 10 de maio, reuniu cerca de 90 associadas na
Aposchesf. As convidadas desfrutaram de um delicioso café da manhã, música
ao vivo, sorteio de brindes e ações sociais promovidas pela associação, como
tratamento estético, aferição de pressão e exames auditivos.
No evento, estiveram presentes o diretor social, Antônio Mendonça, o diretor
administrativo, Robert Rego Amorim, e o diretor financeiro, Antônio Belo da
Silva Miranda, que deram as boas vindas e trouxeram palavras motivadoras.
Carmem Valença, uma das organizadoras do evento, agradeceu a participação
de todos e pediu que as associadas continuassem a participar ativamente
dos eventos futuros da Aposchesf.
“A importância de ações como esta é incentivar as pessoas, principalmente
as mais idosas a se cuidarem mais e consequentemente viverem melhor”.
Fátima Saraiva de Medeiros
“Eu achei tudo muito bom, a gente às vezes se esquece de ver a pressão; eu
mesma me esqueci de tomar o meu remedinho hoje... Quando cheguei aqui,
ela estava alta. Foi um alerta”. Edna Negro Monte
“Lindo! E este movimento, aqui, é muito importante, faz a gente ficar mais jovem ainda, nem pensar na
velhice, só pensar no tempo em que está vivendo. Eu gostei bastante, está bem legal, isso é importante
para nós, tudo perfeito! Não tenho do que reclamar, só o que elogiar”. Corina Amara Ferreira

Aposchesf realiza evento para as mulheres
O Dia Internacional da Mulher foi marcado por uma manhã especial na Aposchesf. O evento, organizado
pela Diretoria Social, proporcionou às associadas um café da manhã com muita interação, música ao vivo
e sorteio de brindes.
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Eleições
“Experiência e Credibilidade”
ganha eleições da Fachesf 2018
A chapa fez diversas campanhas pelas filias da Fundação e venceu
as eleições com mais de 5 mil votos

No dia 04 de maio deste ano, os funcionários ativos, pensionistas e aposentados
da Fachesf puderam escolher os candidatos responsáveis pela administração
e fiscalização da Fundação. Cerca de 14 mil votos foram contabilizados no
resultado da eleição, e a chapa "Experiência e Credibilidade" foi a grande vitoriosa,
conquistando aproximadamente 5 mil votos de diversos locais das regiões Norte
e Nordeste.

Eleitos na chapa apoiada pela Aposchesf
Cargos

A chapa “Experiência e Credibilidade”

Diretor de Benefícios

Raimundo Jorge, administrador e servidor da Chesf desde 1983

Conselho Deliberativo

O advogado Manoel Moraes, com o suplente Antônio Mendonça

Conselho Fiscal

Adelson Neves, engenheiro eletricista e funcionário da Chesf desde 1976,
e o suplente Aluízio Caldas

Para o aposentado Valdir Ferreira, que votou na chapa, os candidatos já realizaram muitos benefícios para
as pessoas da Aposchesf e reiterou, “espero que façam muito mais, principalmente para melhorar nosso
plano de saúde”. O candidato eleito para o cargo de diretor de Benefícios, Raimundo Jorge, afirmou que,
graças às medidas propostas pela chapa, os 5 mil votos foram conquistados, pois “se apresentou como
a mais completa em conhecimento, competência, trabalho realizado, compromisso e fidelidade com
os Participantes. E estamos aqui exatamente para reafirmar nosso compromisso com eles”.
As principais propostas pela "Experiência e Credibilidade" são
o desenvolvimento de políticas voltadas para a saúde dos
funcionários ativos, aposentados e pensionistas da Fachesf,
que incluem a ampliação do prazo do Fachesf-Saúde Mais;
restabelecer os convênios com a Unimed e Camed e contratação
de mais médicos para os ambulatórios das regionais. Outras
defesas propostas pela chapa envolvem a implantação
de periódico para aposentados e pensionistas e a manutenção da
pensão vitalícia para pensionista dos planos, independentemente
da idade.
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Um dos pontos importantes levantados nas propostas é sobre
a privatização da Chesf, que na década de 90 foi defendida pela
chapa. Diante da atual conjuntura e da ameaça de privatização
da empresa, a "Experiência e Credibilidade" é contrária à medida
e ainda ressalta a importância econômica e social da Chesf para
o Nordeste. Caso a privatização ocorra, a chapa assegura que
os Planos de Previdência da fundação são seguros e que seus
recursos estão aplicados com mais de 85% em títulos públicos,
são auditados constantemente e estão contratualmente
protegidos em relação ao patrocínio da Chesf.
Raimundo ainda agradeceu a todos que votaram em sua chapa,
“o envolvimento das pessoas foi muito importante, foram quase
cinco mil votos, funcionários da Fachesf, da Chesf, aposentados,
pensionistas. Agradecer de coração à Aposchesf, por ter toda
essa confiança, esse investimento, para poder ter a certeza de
que terão pessoas fiéis para atendê-los e representar. E um
agradecimento especial ao Sindicato dos Eletricitários da Bahia,
que também apoiou a nossa candidatura”.
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Fique por dentro
Diversão a céu aberto
Paulo Afonso foi o destino de cerca de 50 associados, que desfrutaram de momentos divertidos,
com muita interação. A viagem contou com ótimas acomodações no Hotel Samarino e, já na chegada
à cidade, os associados foram recebidos com uma seresta, no Clube Paulo Afonso, que tornou a noite
ainda mais agradável.
Outro agradável momento foi conhecer a região de Xingó e o município de Piranhas. No trajeto, visitaram
as quatro usinas de Paulo Afonso, Usina Hidrelétrica de Xingó, além de um passeio de Catamarã.
Toda essa diversão teve o apoio da Diretoria Social da Aposchesf, e aconteceu no período de 16 a 19
de março.

⠀㠀⤀ ㌀ 㤀ⴀ㐀㔀㌀㐀簀㤀㤀㔀 㤀ⴀ㜀㈀㈀
刀甀愀 搀愀 倀愀稀Ⰰ ㌀㠀 ⴀ 䄀昀漀最愀搀漀猀
刀攀挀椀昀攀⼀倀䔀
瀀攀ⴀ爀攀挀椀昀攀 ㈀䀀洀攀爀挀愀搀愀漀搀漀猀漀挀甀氀漀猀⸀挀漀洀⸀戀爀
䀀洀攀爀挀愀搀愀漀搀漀猀漀挀甀氀漀猀⸀愀昀漀最愀搀漀猀

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
Projeto gráfico: Carlos Nascimento e Maria Luiza Brandão | Textos: Raissa Carreiro | Impressão:
CCS Gráfica Tiragem: 10.000
12

