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       omemorado anualmente no dia 3 de setembro, o Dia do 
Participante Fachesf promoveu, em sua edição de 2009, mais 
um animado e proveitoso encontro entre seus empregados e 
os Participantes sorteados para visitar a sede da Fundação, 
no Paissandu (Recife/PE). 

Recepcionados pela Diretoria Executiva e por parte dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, os convidados participaram 
do descerramento da placa de inauguração das novas 
instalações do prédio-sede da Fachesf, após quase um ano de 
reforma, e visitaram todas as áreas, sendo recebidos por 
gerentes e funcionários, com quem tiraram dúvidas sobre os 
diversos produtos e serviços da Fundação.

Quando se inscreveu na promoção, a Participante Sueli Beltrão 
(Recife-PE) desejava entender melhor a entidade que 
administra sua previdência. Ao final do encontro, ela revelou 
estar satisfeita por ter conhecido o funcionamento da Fachesf 
e ter encontrado pessoalmente aqueles que diariamente 
trabalham para garantir seu benefício no futuro. “Esse dia 
superou minhas expectativas. Fui sem saber do que de fato se 
tratava e saí muito feliz com tudo o que vi. Espero que outros 
tenham a mesma oportunidade nos próximos anos”, declarou. 

Aposentado da Fachesf há 22 anos, o Participante José de 
Siqueira Torres (João Pessoa-PB) também declarou que o 
evento foi além do que ele imaginava. E fez questão de 
ressaltar que confia na seriedade do trabalho desenvolvido 
pela Fundação, que nunca atrasou o pagamento de seu 
benefício. 

A opinião de Sueli e Benedito foi compartilhada por todos os 
outros convidados que, com alegria e entusiasmo, ajudaram 
a tornar mais um Dia do Participante inesquecível.  

Dia do Participante
supera expectativa dos visitantes
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Há cerca de um ano, quando teve início o 
processo de requal if icação das 
instalações da Fachesf, o maior objetivo 
da Diretoria Executiva era tornar o 
prédio-sede mais bem estruturado não 
apenas para proporcionar conforto e 
praticidade aos nossos colaboradores, 
mas principalmente para receber 
melhor todos os Participantes da 
Fundação e seus beneficiários. 

E foi com um sentimento de dever 
cumprido que concluímos essa etapa, 
comemorando o término das obras 
juntamente com os sorteados para o 
Dia do Participante (matéria de capa) 
e membros dos Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal. 

Esse trabalho, no entanto, está apenas 
começando. Agora estamos nos 
preparando para um novo desafio: 
tornar o edifício da Fachesf um 
ambiente fisicamente mais acessível, 
para que todos os Participantes, 
visitantes e empregados com dificul-

dade de locomoção (sejam deficientes, 
idosos ou grávidas) possam circular com 
segurança e facilidade. 

E para isso, já estão sendo desenvolvidos 
alguns estudos focados na elaboração de 
um plano mais amplo de acessi-bilidade, 
previsto a ser implantado nos próximos 
meses. Tal projeto faz parte do Programa 
de Valorização à Diversidade Humana da 
Fachesf e conta com o decisivo apoio do 
Conselho Deliberativo.

Dentro desse planejamento, uma das 
metas mais importantes será a criação de 
uma chamada rota acessível, onde todos 
poderão caminhar sem barreiras dentro 
da Fundação e suas áreas externas 
(estacionamento, posto bancário e 
ambulatório), todas devidamente 
sinalizadas. Além disso, serão reformados 
os banheiros e instalados corrimãos, 
rampas e elevadores. Os processos de 
comunicação também estão sendo 
revistos e o novo site, já em desenvol-
vimento, contará com recursos extras para 
pessoas com deficiência visual.

Apesar de sabermos que o desafio é 
grande e o trabalho será intenso, 
estamos bastante motivados e confi-
antes. E nosso maior incentivo é 
acreditar que é possível tornar a nossa 
Fundação um lugar ainda mais acessível, 
seguro e agradável para todos nós.

Clayton Ferraz de Paiva 
Presidente
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C E N T R A L D E R E L A C I O N A M E N T OD cas

      niciado em janeiro deste ano, o recadastramento da 
Fachesf já atualizou os dados de mais de 3.400 
Aposentados e Pensionistas. E para trazer ainda mais 
praticidade e conforto aqueles que moram em regiões 
mais distantes, a Fundação fechou uma parceria com o 
Banco do Brasil (BB), que vai intermediar a ação em 
qualquer cidade onde haja uma unidade bancária. 

Além dessa nova facilidade, os Assistidos que, por problemas 
de saúde, não tiverem condições de locomoção até a Fachesf 
ou uma das agências do BB, a Fundação encaminhará uma 
procuração, para que seja indicado um representante legal, 
que será orientado sobre como proceder para realizar o 
recadastramento. 

Recadastramento: parceria traz comodidade
Para os demais casos, o procedimento continua o mesmo: no 
mês do seu aniversário, o Participante deve se dirigir até a 
Fachesf, registrar sua impressão digital e foto, e apresentar os 
documentos exigidos. 

Como esse processo será realizado anualmente, é 
fundamental que todos atualizem seus dados, sob o risco 
de suspensão do pagamento do benefício, até que a 
situação esteja regularizada. Implantado sob orientação 
da Secretaria de Previdência Complementar (SPC), o 
recadastramento representa mais segurança ao 
patrimônio da Fundação e, consequentemente, de todos 
os Participantes.

Autorização do Convênio
Para autorizar exames e procedimentos médicos, os beneficiários do Fachesf-
Saúde e PAP não precisam mais retirar a guia médica na Fundação. Desde que o 
Núcleo de Regulação foi criado, há três anos, esse processo tornou-se muito mais 
simples, pois passou a ser realizado diretamente pelos hospitais e clínicas 
credenciadas, que entram em contato com a Fachesf e regulam o atendimento.  

Solicitação de materiais especiais para cirurgias
Já no caso de cirurgias eletivas que necessitem de materiais especiais, órteses ou 
próteses, a Fundação necessita de sete dias para liberação dos procedimentos, a 
partir da solicitação do material desejado. 
 

Recadastramento
Na hora de realizar o recadastramento dos seus dados (leia mais abaixo), os Partici-
pantes Assistidos e Pensionistas devem apresentar os seguintes documentos: RG (ou 
carteira do Conselho de Classe), CPF e Comprovante Bancário (cartão do banco em 
que o benefício é recebido ou uma via original de extrato de pagamento). Atenção: o 
RG deve ser o documento original, segundo exigência da Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC), não sendo aceita a Carteira de Habilitação.

Novo número Hicom
O Hicom da Fachesf mudou. Agora para ligar para a Central de Relacionamento 
deve-se discar 629.7533. 

I
 

03



04

Fachesf-Saúde: mais facilidade para retirada de 2ª via do boleto

   tendendo às solicitações recebidas de diversos 
beneficiários, a Superintendência de Saúde da Fachesf 
lançou um novo formato para a emissão da segunda via do 
boleto de pagamento de franquia e co-participação dos 
Planos Fachesf-Saúde: a partir de agora, o documento 
pode ser retirado no site eletrônico do Banco do Brasil 
(www.bb.com.br). 

O procedimento, que proporciona mais agilidade e 
conforto para os beneficiários, é válido ainda para as 
despesas dos empregados desligados da Chesf através do 
Programa de Desligamento Voluntário (PDVP). A equipe 
de Saúde da Fachesf está trabalhando para que essa opção 
seja estendida também para o pagamento das 
mensalidades dos Planos

Vale destacar, no entanto, que os pagamentos realizados 
através dessas vias não devem ser quitadas através da 
Central de Relacionamento ou Agências Fachesf, pois de 
acordo com o contrato firmado com o Banco do Brasil, isso 
acarreta um custo adicional de R$ 2 para o Plano por cada 
boleto cancelado.

SAÚDE!

1. Acesse sua conta no www.bb.com.br; 
2. Abra a guia Conta Corrente e Consultas;

3. Entre no menu Pagamentos;

4. Clique em Títulos Registrados BB 2ª Via.

Se for correntista do Banco do Brasil

Saiba como retirar seu boletoA
 



       or solicitação da Diretoria Executiva, o Conselho 
Deliberativo do Fachesf-Saúde aprovou, no final de 
agosto, três novas regras para o Plano: 1) A partir de 
agora, é permitida a adesão de filhos(as) de 
companheiro(a); 2) Está proibida a adesão de 
sogros(as); 3) Os novos empregados da Chesf que 
entrarem no Plano em até 30 dias a contar da data 
de sua admissão, terá isenção de carência para si e 
seus dependentes reconhecidos pelo PAP.

A medida teve como objetivo melhorar o perfil da 
pirâmide etária do Fachesf-Saúde e buscar o 
equilíbrio financeiro do Plano. 
 
Para incluir filhos(as) de companheiros(as), é 
necessário, entretanto, apresentar toda a 
documentação descrita no regulamento do Plano 
(capítulo VI, artigo 39º, parágrafo primeiro, incisos 
II e III), disponível para consulta, na íntegra, no site 
da Fundação (www.fachesf.com.br).  Em caso de 
dúvidas, o beneficiário deve entrar em contato com 
a Central de Relacionamento (0800.281.7533 – 
Hicom: 621-7533) ou uma das Agências Fachesf. 

Novas regras buscam 
equilíbrio financeiro 
do plano

1. Entre em contato com a Central de Relacionamento 
e solicite o “nosso número”, informação que deverá 
ser preenchida na hora de retirar o boleto;

Se não for correntista do Banco do Brasil

2. Acesse o site do Banco do Brasil;

4. Procure na lista o item 2ª via de Boleto BB e 
preencha o formulário.  

3. Na tela principal, acesse o menu BB de A a Z;

P
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Jornal da Fachesf: A grande imprensa divulga que os 
aposentados terão um reajuste acima da inflação. 
Isso de fato deve acontecer?

Robstaine Saraiva: Esse ganho é uma antiga 
reivindicação dos aposentados. Pois, apesar do 
Governo cumprir a Constituição Federal (que manda 
repor as perdas inflacionárias), é notório que, quando 
comparados com o salário mínimo, os benefícios do 
INSS perdem bastante em valor relativo. Com as 
últimas propostas na reforma previdenciária, espera-se 
que tal condição seja apenas em parte resolvida, uma 
vez que os reajustes previstos não serão iguais ao do 
salário mínimo, que tem uma política de recuperação 
do seu poder aquisitivo. 

JF: Como o aumento será calculado?

RS: Para os aposentados que recebem acima do 
salário mínimo, o reajuste, em 2010 e 2011, será igual 
à variação do INPC acumulada durante o ano, 
somado à metade da variação do PIB (Produto 
Interno Bruto). Como o PIB de 2008 cresceu 5,5%, a 
estimativa do reajuste é de cerca de 6,5%.

As regras da nova reforma da Previdência

PREVIDÊNCIA!

JF: E depois de 2011, como ficarão os reajustes dos 
aposentados?

RS: Será criada uma Mesa de Negociação para 
elaborar uma Política de Valorização dos 
Aposentados e Idosos, com a finalidade de definir 
uma política de ganhos reais para os benefícios 
previdenciários de 2012 em diante. Além disso, serão 
discutidas políticas públicas de acesso a 
medicamentos, saúde, moradia, auxílio funeral, 
entre outros.

JF: Houve alguma contrapartida do Governo para 
concordar com essa negociação? 

RS: Sim. Foi acordada a retirada de alguns projetos já 
aprovados no Senado e atualmente em trâmite na 
Câmara dos Deputados, a exemplo da proposta que 
extingue o Fator Previdenciário, da que atualiza o 
valor de todos os benefícios do INSS já concedidos 
em função do salário mínimo e daquela que, daqui 
por diante, assegura que os benefícios serão 
reajustados sempre em função do salário mínimo. 
Além disso, o Governo exige que seja mantido seu 
veto ao reajuste dos benefícios de 16,7% (reajuste do 
mínimo), em 2006, quando o praticado foi 5,01%.

JF: Que alternativas o Governo propõe para o Fator 
Previdenciário?

RS: A Fórmula 85/95. Ou seja: o Fator Previdenciário 
não seria aplicado aos segurados que atingissem o 
índice de 85 ou 95 (mulheres e homens 
respectivamente), quando somados idade e tempo de 
contribuição (mínimo de 30 anos para mulheres e 35 
para homens). Para aqueles que não alcançassem esses 
limites, o Fator seria aplicado normalmente, exceto 
para professores,  a quem a regra assegura 80 / 90.  

Presente constantemente em jornais e revistas de 
todo o Brasil, as regras da nova reforma na 
Previdência Social do País nem sempre são divulgadas 
de forma esclarecedora. Para ajudar a minimizar as 
dúvidas sobre essa questão, o Jornal da Fachesf traz a 
seguir uma entrevista sobre o tema com o Diretor de 
Benefícios Robstaine Saraiva.

Robstaine 
Saraiva



JF: Nesse caso, o Fator Previdenciário continuaria 
existindo?

RS: Sim, mas apenas nas situações descritas acima e 
com algumas diferenças. No caso de mudança na tábua 
de expectativa de vida, por exemplo, permaneceriam 
as mesmas condições para os segurados que 
completassem 30 anos de contribuição (mulher) e 35 
anos (homem), sem alteração no Fator. Além disso, o 
valor do benefício passaria a ser calculado com base na 
média dos 70% maiores salários de contribuição, a 
partir de julho de 2004 (hoje são utilizados os 80% 
maiores salários). Isso permitiria um ganho no valor do 
benefício, variando caso a caso. Há também a garantia 
do emprego nos 12 meses que antecedem a 
aposentadoria.

JF: Na prática, como isso funcionaria?

RS: Um exemplo: para um segurado com 35 anos de 
serviço e 55 anos de idade (cuja soma é igual a 90), 
prevaleceria a regra do Fator que, reduziria  em 
72,6% o valor de sua renda. Caso esse trabalhador 
esperasse pelo menos mais dois anos e meio, tempo 
para atingir o limite de 95, poderia se aposentar com 
100% do valor.

JF: Diante de tantas perspectivas de mudanças, o 
mais recomendando seria o trabalhador então adiar 
sua aposentadoria?

RS: Essa é uma decisão pessoal e cada um deve 
avaliar suas condições. De uma maneira geral, no 
entanto, acredito que as mudanças trarão benefícios 
maiores. Mas é bom lembrar que essas novas regras 
têm de passar ainda pelo Congresso Nacional e 
tornarem-se objetos de leis. Já o reajuste das 
aposentadorias e pensões, por ser possível fazê-lo 
apenas através de Decreto, não precisando passar 
pelo Congresso, o Governo tem reiterado o 
compromisso de aplicar os reajustes independen-
temente dos resultados dos outros itens.

Foi com imensa alegria que a Fachesf comemorou a 
indicação do presidente Clayton Ferraz de Paiva ao título 
de melhor Dirigente Regional das entidades de 
previdência complementar do Nordeste. A solenidade 
de entrega da homenagem aconteceu no dia 30 de 
setembro, em Curitiba (PR), durante o 30º Congresso 
Brasileiro dos Fundos de Pensão, promovido pela 
Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar).  

O título representa a excelência dos serviços realizados 
pelos dirigentes, exemplos de capacidade de trabalho, 
liderança e dedicação no exercício do fortalecimento do 
Sistema de Previdência Complementar.  Ao receber o 
prêmio, Clayton Ferraz dedicou-o a todos os 
funcionários e Participantes da Fachesf e registrou a 
importância do crescimento da previdência 
complementar no Brasil: “O êxito que o setor vem 
conquistando nos últimos anos contribui sobretudo 
para o desenvolvimento do nosso País e para a 
qualidade de vida de milhares de trabalhadores”. 

Além do presidente da Fachesf, foram também 
homenageados: Roberto Teixeira de Carvalho (Fipecq), 
do Centro-Norte; Fernando Alves Pimenta (Forluz), do 
Leste; Ricardo da Costa Esch (CBS Previdência), Sudeste; 
Reginaldo José Camilo (Fundação Itaubanco), Sudoeste; 
e José Manoel de Oliveira (Fusesc), pela Região Sul. 

Presidente da Fachesf 
é eleito dirigente 
regional do ano

P R Ê M I O
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Nos últimos anos, o setor de previdência complementar 
do Brasil vem passando por uma série de mudanças no 
sentido de modernizar e profissionalizar seus processos 
de gestão. Uma dessas ações teve início quando o 
Conselho de Gestão da Previdência Complementar 
(CGPC) publicou, em 2004, a Resolução n.º 13, 
estabelecendo princípios, regras e práticas de 
governança, gestão e controles internos para todas as 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 

Para se enquadrar nas novas exigências, todos os fundos 
de pensão do País têm que adotar padrões de segurança 
econômico-financeira que protejam ainda mais os seus 
planos de benefícios e, principalmente, o patrimônio de 
todos os Participantes. 

Na Fachesf, a consolidação desse processo faz parte do 
Planejamento Estratégico 2008/2010, que estabeleceu o 
compromisso da Fundação em identificar, avaliar, 
controlar e monitorar todos os riscos que possam 
prejudicar a realização dos seus objetivos. 

Para ajudar no desenvolvimento do projeto, foi 
contratada uma consultoria especializada, que já atua 
em mais de 40 outras entidades nacionais. Dentre as 
ações previstas, já foi realizado um treinamento com os 
funcionários da gerência de investimentos e atualmente 
está sendo implantado o sistema que será utilizado na 
gestão dos riscos. 

Para a Diretoria Executiva, o conjunto de ações de Gestão 
de Riscos e Controles Internos vem para nortear a 
qualidade do padrão de segurança com o patrimônio da 
entidade, em conformidade com os fundos de pensão de 
todo o País, e fortalecer o cumprimento da Missão da 
Fachesf, que é contribuir para a qualidade de vida dos 
seus Participantes e Beneficiários. 

Controles Internos: 
Ainda mais segurança para o
patrimônio dos Participantes 

RISCOS!
Fundação bate sua meta atuarial
Apesar da grande instabilidade na economia mundial, 
os últimos oito meses foram marcados por excelentes 
resultados na Fachesf, que atingiu, em julho, o valor de 
R$ 4,05 bilhões de patrimônio total, superando em 10% 
o acumulado em 31 de dezembro de 2008. 

A rentabilidade dos investimentos da Fundação até o 
último mês de agosto foi de 17,19%, destacando-se o 
segmento de Renda Variável, que teve rentabilidade de 
44,81%. Tal desempenho resultou na superação em 
15,05% da meta atuarial, estabelecida em IGPM + 6% 
a.a. Isso significa que a Fachesf conseguiu alcançar, 
através do retorno dos seus investimentos, mais do que 
o mínimo esperado para garantir o cumprimento dos 
seus compromissos futuros. 

Segundo o diretor de Administração e Finanças, Luiz 
Ricardo da Câmara Lima, tamanha conquista, além de 
assegurar ainda mais tranquilidade no pagamento dos 
benefícios dos Participantes, reflete a busca contínua da 
entidade em aprimorar a qualidade do seu trabalho e 
atuar sempre de forma a obter os melhores resultados 
proporcionados pelo mercado financeiro. 

INVESTIMENTOS!

Investimentos da Fundação

1º SEMESTRE · 2009
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