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Um dia muito especial na Fachesf

Edição

Especial

om quase 800 inscritos, entre Ativos, Aposentados e 
Pensionistas, a nona edição do Dia do Participante da 

Fachesf, realizada no dia 3 de setembro, proporcionou a um 
grupo de sorteados uma tarde memorável na sede da 
Fundação, no Recife.
 
Os convidados visitaram todas as áreas da Fachesf e recebe-
ram homenagens preparadas pelos próprios empregados, 
num evento que foi muito além de uma simples visita institu-
cional. Foram contemplados Participantes do Recife/PE,  
Paulo Afonso/BA, Salvador/BA, Rio Largo/AL, João Pessoa/PB, 
Teresina/PI, Xingó/AL, Aracaju/SE e Rio de Janeiro/RJ.
 
No começo da tarde, o presidente da Fachesf, Mozart 
Arnaud, o presidente do Conselho Deliberativo, Luciano 
Lamarque, e o diretor de Benefícios, Raimundo Jorge, deram 
as boas vidas e agradeceram a presença de todos. Em segui-
da, a Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) 
apresentou os convidados e trouxe informações sobre 
momentos e pessoas relevantes na vida de cada um. A 
partir daí, foi só emoção.
 
Os Participantes e seus acompanhantes caminharam pela 
pelas salas, onde foram presenteados com diferentes 
surpresas, pautadas por muita criatividade. Toda a entida-
de se mobilizou para oferecer aos visitantes um dia 
realmente inesquecível, em que eles não apenas conhece-

ram a estrutura física e organizacional da Fachesf, mas 
também tiraram dúvidas sobre os planos de previdência, 
finanças e saúde.

Em seu primeiro Dia do Participante como presidente da 
Fundação, Mozart Arnaud falou das suas impressões 
sobre o evento. “É um dia muito importante para todos os 
que fazem a Fachesf. Uma forma da entidade se mostrar 
aos seus Participantes, que são aqueles para os quais 
trabalha. Vi o olhar emocionado dos convidados, que 
voltam para casa encantados pelos colaboradores da 
Fundação”, disse Mozart.
 
Segundo Laura Lima, assessora de Comunicação da Fachesf , 
área responsável pela coordenação do evento, o interesse 
crescente dos Participantes, comprovado pelo aumento do 
número de inscritos, deve-se muito à repercussão positiva 
que a data vem recebendo, ano após ano, sendo, inclusive, 
uma ação permanente do Programa de Educação Financeira 
e Previdenciária da Fachesf, desde 2012. “O Dia do Participan-
te é sucesso não apenas entre o público da Fundação, mas no 
próprio Sistema de Previdência Complementar. Já tivemos a 
oportunidade de falar sobre ele em eventos nacionais de 
Comunicação e de Educação Financeira e Previdenciária e, 
em decorrência, já fomos procurados por outros fundos de 
pensão com desejo de levar a ideia para suas entidades”, 
conta Laura Lima.
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O que eles
acharam?

HISTÓRIA!

Dia do Participante da Fachesf foi 
criado em 2007, dentro das 

comemorações dos 35 anos da 
Fundação. A ideia era estabelecer, 
oficialmente, uma data específica para 
celebrar a razão maior do existir da 
entidade, o seu Participante, persona-
gem que representa a essência de 
qualquer fundo de pensão. A data 
escolhida foi o 3 de setembro, que 
resgata a memória histórica da 
Fachesf. Nesse dia, em 1980, o então 
Ministro de Estado da Previdência e 
Assistência Social, Jair Soares, aprovou 
o primeiro Estatuto da entidade, por 
meio da Portaria nº 2.247.

A cada edição o evento vem crescen-
do e envolvendo cada vez mais 
pessoas, de forma voluntária, por 
meio de preenchimento de formulá-
rio.  Em 2012, contou com 333 inscri-
tos. Em 2013, foram 448. No ano 
passado, 739. Agora, em 2015, cerca 
de 800 pessoas se inscreveram, 
recorde absoluto nesses nove anos.

A partir de 2013, com uma mudança 
no formato do evento, o dia 3 de 
setembro tornou-se ainda mais 
especial. O que era uma simples visita 
institucional passou a ser uma verda-
deira maratona, que toma conta da 
sede da Fachesf, alterando seu 
cotidiano numa espécie de torneio 
para saber qual setor recebe melhor 
os reais donos da casa (e da data): os 
Participantes.

Erasmo Lima
É um evento fantástico. Olhando os 
empregados, você vê felicidade. 
Posso dizer, sem medo de errar, que 
nunca vi tanto entusiasmo. E não era 
pontual; era sistêmico.

Zilma dos Santos
Gostaria de agradecer pelos momentos 
agradáveis e principalmente emocio-
nantes que tive a oportunidade de 
vivenciar. Fico sem palavras. É uma 
combinação de competência e alegria. 
Desejo que continuem com essa 
proposta maravilhosa.

Con�ra depoimentos de 
alguns dos Participantes que 

estiveram nessa edição

João Pessoa · PB

Recife · PE
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José Vilson
Vendo as instalações e as pessoas que 
mexem com o seu dinheiro, você se 
sente muito confiante. Além de tudo, 
a gente percebe o amor com que as 
pessoas trabalham aqui, o brilho nos 
olhos. E isso é algo que não se conse-
gue falsear. A Fachesf está de 
parabéns por oferecer um evento tão 
bem coordenado.

Edineide Bezerra
A experiência foi muito boa. Só 
concorrer com 800 pessoas e ser 
sorteada já é um privilégio. Fiquei 
encantada com tudo o que ouvi, o 
carinho das pessoas, saber para onde 
está indo meu dinheiro e meu futuro. 
Fiquei muito tocada.

Luiz Guerra
É uma experiência muito boa, uma 
oportunidade de conhecer os vários 
segmentos, as muitas atividades que 
a Fachesf desenvolve. Você vê que é 
uma equipe jovem, muito motivada. 
Saímos conhecendo melhor a Fachesf 
e admirando aqueles que trabalham 
para os Participantes. Fomos recebi-
dos em todas as áreas de forma muito 
carinhosa. Foi um dia muito impor-
tante para mim, que superou minhas 
expectativas.

Elinaldo Ferreira
Em todo o tempo que trabalhei na 
Chesf, não havia recebido tamanha 
homenagem. Fiquei maravilhado. 
Gostaria que todos os chesfianos 
conhecessem a Fachesf e vivessem a 
alegria que vivi. Parabéns a todos os 
que fazem a Fundação.

Paulo Roberto

Você vê como a Fundação está sendo 
gerida e sente o respeito que os 
empregados têm pelo Participante. 
Passei a conhecer melhor a funciona-
lidade da Fachesf e as pessoas que a 
compõem. É um corpo funcional que 
demonstra prazer pelo que faz. Acho 
que o evento proporciona uma 
mudança de percepção sobre a 
Fachesf. Foi muito bom.

Therezinha de Jesus
Quando participa desse evento, você 
vê que os departamentos são muito 
integrados, formam um elo, uma 
família. A receptividade é muito 
calorosa, carinhosa. Tudo é surpreen-
dente; muito melhor do que eu 
esperava. Quando você ouve as 
explicações, sente-se ainda mais 
seguro, em todos os aspectos: na 
saúde, nas finanças. Você não vê 
apenas profissionais, mas seres huma-
nos. Saí muito gratificada.

Recife · PE

Recife · PE Recife · PE Rio de Janeiro · RJ

Recife · PE Maceió · AL

DEPOIMENTOS!



Uma tarde de emoções e surpresas

 

GALERIA!
Maratona

institucional
O concurso “Meu setor é show” movimenta os colaboradores, que apre-
sentam os negócios das áreas, falam um pouco do trabalho desenvolvi-
do pelas equipes e preparam alguma surpresa que demonstre a preo-
cupação dos que fazem a Fundação com o seu Participante. Isso tudo, 
claro, com muito carinho, criatividade e alto astral. Veja algumas 
fotos dessa tarde inesquecível.


