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Inscreva-se na 
I Mostra de Talentos!

Conheça o resultado da 
promoção realizada pelo site

Talento e união
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Expediente
O Jornal da Fachesf é uma publicação bimestral da Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf.  

jornaldafachesf@fachesf.com.br Fone: (81) 3412-7508 Edição e Revisão: Laura Jane de Lima. Redação e Fotos: Anna Beatriz 
Malaquias (DRT 3176/PE) e Rakel Azevedo (estagiária) Tiragem: 9 mil exemplares. Projeto Gráfico e Produção: Contaccta 

Comunicação. Diretoria Executiva: Presidente - Clayton Ferraz de Paiva. Diretor de Administração e Finanças - Luiz Ricardo da 
Câmara Lima. Diretor de Benefícios - Robstaine Alves Saraiva.

Este jornal foi impresso em papel reciclado.

A "gestão de riscos" é um tema cada vez mais presente 

no dia-a-dia das organizações. Esse é um grande 

desafio, o qual deverá ser enfrentado pelos gestores, 

seja por obrigação legal, ou por necessidade de 

sobrevivência das corporações que administram.

Para os Fundos de Pensão e para nós da Fachesf, em 

particular, esse assunto está em pauta. Não poderia ser 

diferente. Estamos cada vez mais lidando com essa 

questão, a qual tem sido uma de nossas prioridades, 

especialmente nas áreas de Investimentos, Previdência 

e Saúde.

Os Planos de Benefícios e os Planos de Saúde 

administrados pela Fundação têm nas suas concepções 

o compromisso com a manutenção da qualidade de 

vida dos seus Participantes e Assistidos. Tal 

compromisso, quando assumido, tinha como 

premissas, entre outras, a qualidade de vida, o bem-

estar social e as expectativas de retorno para os 

investimentos, predominantes naquela época.

Os dados estatísticos mostram que a qualidade de vida 

e o bem-estar social da população brasileira têm 

melhorado a cada dia, com ênfase nas faixas de renda 

mais baixas, na medida em que avançam o 

desenvolvimento tecnológico e as políticas de 

distribuição de renda implementadas pelo atual 

governo, tendo como conseqüência o tão desejado 

aumento da expectativa de vida da população.

Entretanto, como tudo na vida tem um preço, essas 

melhorias acarretaram um aumento nas despesas com 

os Planos de Previdência e de Saúde, implicando a 

necessidade cada vez maior de uma gestão proativa e 

eficiente na otimização desses custos, de modo a 

controlar os riscos de comprometimento dos 

objetivos desses Planos.

Por outro lado, a melhoria das condições 

macroeconômicas do país é outro aspecto bastante 

positivo para a sociedade. Temos constatado a cada 

reunião do Comitê de Política Monetária, a redução da 

taxa básica de juros da economia. Estamos prestes a 

entrar no seleto grupo de países "investment grade" 

(com grau de 

investimento), 

o que significa 

que o Brasil 

passa a ser 

v i s t o  pe lo  

m e r c a d o  

f i n a n c e i r o  

internacional 

com menor 

risco para os 

investidores. 

Esse menor 

risco, no entanto, implica menor retorno para os 

investimentos.

E o que isso tem a ver com a Fachesf?  Tudo.  Os 

cenários que apontam um retorno menor dos 

investimentos exigem uma redução da taxa de juros da 

meta atuarial (IGPM+6% ao ano). Ao mesmo tempo, 

há a constatação do aumento da expectativa de vida 

dos Participantes e Assistidos. Esses dois fatores 

implicam aumento das Provisões Matemáticas. Dessa 

forma, o atendimento das nossas necessidades atuariais 

passa pelo redirecionamento dos investimentos da 

Fundação, na busca de maior retorno, tendo como 

conseqüência a necessidade de alocação de recursos 

em ativos de maior risco.

Nesse sentido, faz-se necessário, além da intensificação 

dos esforços em capacitação e capital humano, um 

maior envolvimento de todos os responsáveis pela 

administração e gestão da Fachesf, em especial, da 

Diretoria Executiva e os Conselhos Deliberativo e 

Fiscal, para, em conjunto, enfrentarmos esse grande 

desafio, de forma que os nossos investimentos 

continuem apresentando resultados satisfatórios  e 

compatíveis com os compromissos atuariais.

Clayton Ferraz de Paiva

Presidente
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“Pelo compromisso dessa organização com a 

incorporação de valores profissionais e éticos na formação 

dos jovens.".  Com esta inscrição, o certificado 

concedido pelo Centro de Integração Empresa Escola 

de Pernambuco (CIEE) à Fachesf resume o objetivo do 

prêmio "Melhor Programa de Estágio 2006".  Ao 

receber a homenagem, no último dia 8 de maio, a 

Fundação confirmou sua vocação para contribuir na 

formação profissional de estudantes das diversas áreas 

do conhecimento. 

Desde 2001, o Programa de Estágio da Fachesf vem 

sendo premiado. Quem representou a entidade na 

solenidade de entrega, este ano, foi Luciene Pereira 

(Central de Serviços - FCS). Para a colaboradora, o 

momento teve um gostinho especial, pois ela fez parte 

da primeira turma de estagiários a ser efetivada nos 

quadros da empresa, em 1990. Luciene avaliou 

positivamente a premiação: "Ser reconhecida como 

uma das dez melhores organizações para se estagiar 

representa um ganho significativo para a Fundação, pois 

valoriza tanto a empresa como o estagiário que aqui 

chega". 

A parceria entre Fachesf e CIEE é coordenada pela FCS 

(Central de Serviços), abrangendo estágios nos cursos 

de Administração (Superior e Técnico), Enfermagem 

Programa de estágio da Fachesf recebe prêmio do CIEE

0800 da Central de Relacionamento

Fique atento para reduzir o seu tempo de espera nas ligações 

à Central de Relacionamentos. O atendimento da Central é 

de segunda à sexta, das 7h30 às 18h30, mas existem 

períodos em que há uma procura menor, facilitando o êxito 

do atendimento.  A dica do Jornal da Fachesf é a de que o  

quadro ao lado seja recortado e colado em sua agenda, 

próximo ao telefone. Sempre que for utilizar o serviço do 

tele-atendimento (0800 281 7533), observe os períodos 

com menor e maior fluxo de ligações. O ideal é fazer as 

ligações nos horários indicados no quadro verde. 

Horários de menor procura:

das 7h30 às 8h, das 10h30 às 

15h e das 16h às 18h30

Horários de maior procura:

das 08h às 10h30

das 15h às 16h

0800 281 7533

0800 281 7533

Central de Relacionamento

Central de Relacionamento

(Superior  e  

T é c n i c o ) ,  

Contabilidade 

(Superior) e 

Secretariado 

( T é c n i c o ) ,  

suprindo as 

v a g a s  n a s  

localidades de 

R e c i f e  e  

Agências de 

Te r e s i n a ,  

Sobradinho,  

Paulo Afonso, 

Salvador, Rio 

Largo e Aracaju. 

A conquista do Prêmio do CIEE indica o nível de 

excelência que a Fachesf vem imprimindo ao seu 

programa de estágio, proporcionando ao estudante 

complementar sua formação. "De uma forma geral, 

quando acontecem processos seletivos internos, nós 

convidamos ex-estagiários a participar, pois sabemos do 

bom nível de conhecimento que eles têm da instituição", 

acrescenta a assessora de Recursos Humanos da Fachesf 

Viviane Duque.

Luciene Pereira, da Fachesf, e o gerente 
administrativo do CIEE Gildo Soares

Dicas da Central de Relacionamento:
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Atuando como mediadora em prol dos 

interesses de seus Participantes Ativos, 

Assistidos e Pensionistas, a Diretoria de 

Benefícios da Fachesf pleiteou (e conseguiu) 

junto à Bradesco Seguros um desconto especial 

para o seguro automóvel, extensivo, inclusive, 

aos familiares  (pai, mãe, filhos e cônjuge).

A Bradesco concederá uma redução de 30% 

(trinta por cento) sobre o prêmio líquido de 

cada apólice individual, assegurando um valor 

abaixo do preço praticado no mercado.

Denominada Tele-Empresa, a modalidade de 

a p ó l i c e  c o l e t i v a  d e  s e g u r o  d e

automóvel será administrada por três 

corretoras: Vicar Corretora de Seguros

Ltda, Âncora Corretora de Seguros Ltda e DDV 

Corretora de Seguros Ltda, todas com larga 

experiência no segmento, estando habilitadas 

para realizar um trabalho de qualidade, com 

cobertura em todo o Nordeste.

A negociação entre a Fundação e Seguradora foi 

conduzida pela Gerência de Manutenção de 

Benefícios (BGM). A contratação do seguro de 

Seguro auto: Fachesf consegue desconto especial

Confira, no quadro a seguir, os contatos das corretoras de seguro para automóvel autorizadas para 

administrar a apólice e escolha a de sua melhor conveniência.

Contato: Severino Vieira e Carlos Mendonça

Fone (FAX): (81) 3426-7997 / 3082-2904

e-mail: vicarcs@veloxmail.com.br  ou vicarcs@terra.com.br

Contato: Maria Helena e Roberto Pessoa

Fone: (81) 2102-9559 / 2102-9553   FAX: 2102-9565

e-mail: mhsantos@ancoraseguros.com.br ou rpessoa@ancoraseguros.com.br

Contato: Fernando Sandes, Elson, Fernanda e Wilson (Recife) e César (Paulo 

Afonso)   Fone/Fax: (81) 2123-6273/ 6283 / 3421-2061

                               (75) 32817189  Paulo Afonso

e-mail: sandes@trofeu.com.br ou fao@trofeu.com.br

Âncora Corretora de Seguros Ltda.Âncora Corretora de Seguros Ltda.

Vicar Corretora de Seguros Ltda.Vicar Corretora de Seguros Ltda.

DDV Corretora de Seguros Ltda.DDV Corretora de Seguros Ltda.

automóvel será feita diretamente entre o usuário e 

a corretora de sua preferência, sem qualquer 

interferência da Fachesf. Ou seja, a relação de 

prestação de serviço de bens e consumo 

acontecerá diretamente entre a corretora e o 

usuário do seguro, ficando a Fundação excluída 

deste acordo.

“É importante deixar claro que a Fundação apenas 

pleiteou junto à Bradesco Seguros um bom 

desconto para os Participantes e seus familiares, não 

d e v e n d o  s e r  

caracterizada como a 

p r e s t a d o r a  d o  

se r v i ço " ,  r e fo r ç a  

Sebastião Gomes, 

gerente da BGM. 

No sentido de realizar o melhor negócio, os 

Participantes que já possuem Seguro Auto,  antes 

de providenciarem a renovação das suas apólices, 

devem fazer uma comparação com os valores 

oferecidos pela Bradesco, para só então 

escolherem a opção que melhor atenda as suas 

necessidades.
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Diretoria de Benefícios: um ano de gestão 

Diretor de Benefícios da Fachesf

 Robstaine Saraiva

Ao completar um ano à frente da Diretoria de Benefícios - DB, Robstaine 

Saraiva faz um breve balanço da sua gestão ao longo desse período. Eleito 

pelo voto direto de 2.369 Participantes e Assistidos, em 03/05/2006, na 

eleição que registrou o maior comparecimento de eleitores na história da 

Fundação (cerca de 6.570 pessoas), Robstaine ratifica que está aberto ao 

diálogo, consolidando um dos seus principais compromissos de 

campanha: “Fazer um mandato de portas abertas”. 

 Buscamos modernizar a Diretoria de Benefícios, através de 

um maior profissionalismo e agilidade na execução das nossas atividades. Todo o nosso trabalhado vem 

sendo estruturado no seguinte tripé: “Transparência - Atendimento - Cultura Previdenciária”. Nesse 

sentido, também estamos levando pessoalmente informação aos Participantes de todas as localidades e 

aprimorando os serviços disponíveis no nosso site, a exemplo das consultas on-line de empréstimo, 

seguro e contracheque.

 A Central unificou o atendimento e otimizou os serviços prestados em Recife e nas 

Agências, facilitando a vida dos Participantes e de seus dependentes. A recente implantação do Núcleo 

de Regulação, inicialmente em Pernambuco e Sobradinho, também foi um marco importante para a 

Central de Relacionamento. Apesar dos freqüentes elogios que recebemos, estamos conscientes de 

que precisamos estar sempre monitorando o nosso desempenho e melhorando os nossos processos. 

 Estamos envidando esforços para que todos os  Participantes Ativos e Assistidos possam 

conhecer melhor o funcionamento da Fundação. O objetivo é tornar a Fachesf mais próxima dos seus 

Participantes, aperfeiçoando os canais de relacionamento. Acreditamos que esse é o melhor caminho 

para uma gestão participativa. Nesse sentido, até o momento, já realizamos 59 reuniões com Ativos e 

Aposentados, nas diversas regionais da Chesf/Fachesf, além de seis reuniões com a Aposchesf e duas 

com a Intersindical. A experiência está sendo muito rica, pois contribui para a promoção da cultura 

previdenciária, além de enaltecer a importância e os fundamentos da razão de ser da nossa entidade.

 Nos reunimos algumas vezes com a Aposchesf e os sindicatos para debatermos assuntos de 

interesse comum, a exemplo do IRSM (Lei 10.999/2004) e do Fachesf-Saúde.  O objetivo é nivelar as 

informações e construir um ambiente de cooperação e parceria. Precisamos estabelecer o 

entendimento de que a Fachesf é uma conquista coletiva, priorizando nossa atenção às questões de 

maior abrangência. Os interesses individuais devem ser discutidos e solucionados com cautela.             

A gestão é para todos! 

 Muitas novidades estão programadas para 2007, a exemplo da implantação do seguro 

automóvel e do seguro residência. Além disso, estamos finalizando os estudos para ampliar o limite do 

empréstimo pós-fixado. Também teremos importantes desafios, a exemplo da revisão dos contratos 

de saldamento com a Chesf; da atualização das premissas atuariais dos Planos; da segregação dos ativos; 

da criação de Plano Instituidor, além das demais ações previstas no Plano de Trabalho da nossa Diretoria 

e no Planejamento Estratégico da Fachesf.

Jornal da Fachesf - Quais os principais desafios enfrentados neste 

primeiro ano de gestão como diretor eleito? 

Robstaine -

JF -  Em setembro de 2006, foi criada a Central de Relacionamento, sob a supervisão da Diretoria 

de Benefícios. Qual o impacto e desdobramentos, em termos de atendimento ao Participante, 

que esta mudança trouxe?

Robstaine -

JF - Um dos desafios assumidos por sua gestão é aperfeiçoar cada vez mais o relacionamento da 

Fachesf com os Participantes e Aposentados. Fale um pouco sobre essa experiência. 

Robstaine -

JF - Quais os principais assuntos discutidos nos encontros com essas entidades representativas?

Robstaine -

JF - Que novidades estão previstas para acontecer ainda este ano?

Robstaine -
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Recife, Currais Novos e Paulo Afonso estiveram 

representados no resultado da Promoção 35 anos 

Fachesf, publicada no site durante o período de 26/03 

a 17/04. Mais de 180 internautas inscreveram-se, 

sendo seis o número de ganhadores que tiveram suas 

frases sorteadas, respondendo à pergunta: “Na sua 

opinião, qual foi o acontecimento mais importante para 

a Fundação durante os seus 35 anos de existência?”.  

No dia 18/04, saiu o resultado, revelandos os 

ganhadores: Alexandre Dias (SLOR/Recife), que 

conquistou o prêmio de um aparelho DVD e 

um kit Fachesf e os Participantes Adelaide 

Brito (SLOG/ Currais Novos  RN), Américo 

da Mata (SAAA/ Recife), Artur de 

França(DOMO/ Recife), Dilza 

Câmara (DRHP/APA) e Manoel 

Lopes da Silva (Assistido, ex-

funcionário do DOT/ Recife), 

que foram contemplados, cada 

um, com o kit Fachesf contendo: 

mochila, mini rádio FM, camisa 

Fachesf 35 anos, boné, chaveiro, 

squeeze, pasta e caneta.

O destaque da Promoção foi a 

sua abrangência, evidenciando 

que o site da Fundação vem 

c u m p r i n d o  s u a  m i s s ã o  

informativa, integrando cada vez 

ma i s  os  Co laboradores ,  

Patrocinadora, Participantes 

Ativos, Assist idos e Pensionistas.               

A assessora de Comunicação Institucional 

Laura Lima avalia a promoção como 

estratégica: “As respostas enviadas pelo 

público serviram como um importante 

instrumento de pesquisa, pois refletem o sentimento 

(nível de satisfação) dos Participantes em relação à 

atuação da Fachesf.” 

Cada um dos ganhadores registrou seu 

contentamento em participar da promoção e a 

comodidade de encontrar no site da Fachesf 

informações e serviços que facilitam o dia-a-dia, como 

atesta o aposentado Manoel Lopes da Silva: “Sou 

sócio-fundador e tudo aquilo que vier para o bem do 

aposentado sempre é bem-vindo!”. Para Artur de 

França e Alexandre Dias, o site torna mais prática a 

consulta aos médicos credenciados. Já Américo da 

O dia 10 de abril de 2007 marcou o 35º 

aniversário, com um café da manhã e 

Colaboradores reunidos para a foto oficial.        

O clima de integração e agradecimento entre 

Colaboradores e Diretoria conduziu o evento 

comemorativo, reforçando o slogan deste ano, 

com os funcionários trajando a camiseta que 

simboliza um novo tempo vivido pela Fundação: 

“Pensando a vida, planejando o futuro”. Em 

sintonia com esse desafio, a equipe da Central de 

Relacionamento adotou, desde abril, a camisa 

dos 35 anos como fardamento temático.

Sob a lente da arte, é possível encontrar harmonia 
interior e conferir um colorido todo especial ao 
modo como se enxerga a vida. A Fachesf, em 
comemoração aos seus 35 anos, acredita na Arte 
com elemento integrador, enfatizando a forma 
singular como cada pessoa interpreta e reage ao 
mundo e aos acontecimentos. Para identificar 
alguns dos aspectos estéticos presentes na 
Fotografia, Pintura, Poesia e Desenho, a Fundação 
promove a I Mostra de Talentos Fachesf. 
Participantes Ativos, Assistidos, Pensionistas e 
Colaboradores podem inscrever trabalhos de sua 
autoria em uma das quatro categorias, através da 
Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).

A exposição acontecerá em agosto, na Sede da 
Fundação e o prazo final para entregar os trabalhos 
para a Mostra de Talentos é 27/07. Os inscritos na 
mostra receberão certificado de participação, como 
forma de incentivo à produção artística. 
Lembramos que a realização do evento está 
condicionada a um número mínimo de trabalhos 
inscritos e que o tema é livre. Para mais 
informações, entre em contato conosco: 
jornaldafachesf@fachesf.com.br ou pelo fone 
(0XX81) 3412-7508.

Aniversário 
da Fundação

I Mostra de Talentos

Alexandre Dias (SLOR / Recife)

Adelaide Brito (SLOG / Currais Novos - RN)

Américo da Mata (SAAA / Recife)

Artur de França(DOMO / Recife)

Dilza Câmara (DRHP/APA / Paulo Afonso)

Manoel Lopes da Silva 

(Assistido, ex-funcionário do DOT / Recife)

“A Fachesf tornou-se parceira de todos que fazem e 

fizeram a Chesf, consolidando-se como uma Fundação 

forte, séria, com colaboradores dedicados, 

comprometida em fazer o melhor pelos seus 

Participantes. Enfim, ela tornou-se um orgulho para 

todos nós.”

“O Participante tem uma ferramenta (site) e a 

tecnologia suficiente para ser informado, em tempo 

real, das mudanças, notícias etc.

Principalmente eu, que estou bem longe da Sede.”

“Tudo foi importante na trajetória da Fachesf, a prova 

disso é comprovar a empresa sólida que hoje é a nossa 

Fundação.”

“A melhoria da Rede de Credenciados, o site que nos 

ajuda muito e a Central de Relacionamento, que 

possui pessoas educadas e bem preparadas.”

“Foram muitas ações importantes promovidas pela 

Fachesf, pois lidar com a saúde, a vida e a morte das 

pessoas é tarefa que exige uma gestão de excelência. 

Gostaria de destacar a criação do Comitê de 

Cidadania, dentro das ações sociais da Fundação, que 

retrata o compromisso com a Responsabilidade Social 

e reflete a preocupação com o que acontece além das 

fronteiras da Fachesf, cujo retorno é o sorriso de quem 

está recebendo aquela ação.”

“O bem-estar dos Assistidos e a singeleza de sempre 

estar mudando para atender melhor. não valorizando a 

si própria, mas àqueles que lutaram e lutam pela 

Fundação nesses 35 anos.”

Mata procura orientar os colegas a acessarem 

o site da Fundação para se informarem sobre 

seus direitos, serviços e benefícios. Adelaide 

Brito, por exemplo, trabalha em Currais 

Novos (RN) e acessa o site rotineiramente, 

buscando suprir a distância geográfica. 

Atuando em Paulo Afonso, Dilza Câmara, vê a 

p r e m i a ç ã o  c o m o  u m a  f o r m a  d e  

reconhecimento aos internautas que 

interagem com a página institucional.

Essa ação promocional integra a programação 

alusiva ao 35º aniversário da Fachesf, que 

prevê ainda: Semana da Saúde, criação do Dia 

do Participante, exposição fotográfica e Mostra 

de Talentos (de autoria dos Participantes 

A t i vo s ,  A s s i s t i do s ,  Pen s ion i s t a s  e  

Colaboradores), promoções para os 

internautas, novas publicações, e mais 

novidades. A Diretoria agradece a todos que 

participaram, contribuindo para que a nossa 

marca se fortaleça mais e mais. Continue 

acompanhando nossa home page! 

Promoção do site contempla seis ganhadores
Confira as seis frases sorteadas:



Jornal da

07
Jornal da

06

Recife, Currais Novos e Paulo Afonso estiveram 

representados no resultado da Promoção 35 anos 

Fachesf, publicada no site durante o período de 26/03 

a 17/04. Mais de 180 internautas inscreveram-se, 

sendo seis o número de ganhadores que tiveram suas 

frases sorteadas, respondendo à pergunta: “Na sua 

opinião, qual foi o acontecimento mais importante para 

a Fundação durante os seus 35 anos de existência?”.  

No dia 18/04, saiu o resultado, revelandos os 

ganhadores: Alexandre Dias (SLOR/Recife), que 

conquistou o prêmio de um aparelho DVD e 

um kit Fachesf e os Participantes Adelaide 

Brito (SLOG/ Currais Novos  RN), Américo 

da Mata (SAAA/ Recife), Artur de 

França(DOMO/ Recife), Dilza 

Câmara (DRHP/APA) e Manoel 

Lopes da Silva (Assistido, ex-

funcionário do DOT/ Recife), 

que foram contemplados, cada 

um, com o kit Fachesf contendo: 

mochila, mini rádio FM, camisa 

Fachesf 35 anos, boné, chaveiro, 

squeeze, pasta e caneta.

O destaque da Promoção foi a 

sua abrangência, evidenciando 

que o site da Fundação vem 

c u m p r i n d o  s u a  m i s s ã o  

informativa, integrando cada vez 

ma i s  os  Co laboradores ,  

Patrocinadora, Participantes 

Ativos, Assist idos e Pensionistas.               

A assessora de Comunicação Institucional 

Laura Lima avalia a promoção como 

estratégica: “As respostas enviadas pelo 

público serviram como um importante 

instrumento de pesquisa, pois refletem o sentimento 

(nível de satisfação) dos Participantes em relação à 

atuação da Fachesf.” 

Cada um dos ganhadores registrou seu 

contentamento em participar da promoção e a 

comodidade de encontrar no site da Fachesf 

informações e serviços que facilitam o dia-a-dia, como 

atesta o aposentado Manoel Lopes da Silva: “Sou 

sócio-fundador e tudo aquilo que vier para o bem do 

aposentado sempre é bem-vindo!”. Para Artur de 

França e Alexandre Dias, o site torna mais prática a 

consulta aos médicos credenciados. Já Américo da 

O dia 10 de abril de 2007 marcou o 35º 

aniversário, com um café da manhã e 

Colaboradores reunidos para a foto oficial.        

O clima de integração e agradecimento entre 

Colaboradores e Diretoria conduziu o evento 

comemorativo, reforçando o slogan deste ano, 

com os funcionários trajando a camiseta que 

simboliza um novo tempo vivido pela Fundação: 

“Pensando a vida, planejando o futuro”. Em 

sintonia com esse desafio, a equipe da Central de 

Relacionamento adotou, desde abril, a camisa 

dos 35 anos como fardamento temático.

Sob a lente da arte, é possível encontrar harmonia 
interior e conferir um colorido todo especial ao 
modo como se enxerga a vida. A Fachesf, em 
comemoração aos seus 35 anos, acredita na Arte 
com elemento integrador, enfatizando a forma 
singular como cada pessoa interpreta e reage ao 
mundo e aos acontecimentos. Para identificar 
alguns dos aspectos estéticos presentes na 
Fotografia, Pintura, Poesia e Desenho, a Fundação 
promove a I Mostra de Talentos Fachesf. 
Participantes Ativos, Assistidos, Pensionistas e 
Colaboradores podem inscrever trabalhos de sua 
autoria em uma das quatro categorias, através da 
Assessoria de Comunicação Institucional (ACI).

A exposição acontecerá em agosto, na Sede da 
Fundação e o prazo final para entregar os trabalhos 
para a Mostra de Talentos é 27/07. Os inscritos na 
mostra receberão certificado de participação, como 
forma de incentivo à produção artística. 
Lembramos que a realização do evento está 
condicionada a um número mínimo de trabalhos 
inscritos e que o tema é livre. Para mais 
informações, entre em contato conosco: 
jornaldafachesf@fachesf.com.br ou pelo fone 
(0XX81) 3412-7508.

Aniversário 
da Fundação

I Mostra de Talentos

Alexandre Dias (SLOR / Recife)

Adelaide Brito (SLOG / Currais Novos - RN)

Américo da Mata (SAAA / Recife)

Artur de França(DOMO / Recife)

Dilza Câmara (DRHP/APA / Paulo Afonso)

Manoel Lopes da Silva 

(Assistido, ex-funcionário do DOT / Recife)

“A Fachesf tornou-se parceira de todos que fazem e 

fizeram a Chesf, consolidando-se como uma Fundação 

forte, séria, com colaboradores dedicados, 

comprometida em fazer o melhor pelos seus 

Participantes. Enfim, ela tornou-se um orgulho para 

todos nós.”

“O Participante tem uma ferramenta (site) e a 

tecnologia suficiente para ser informado, em tempo 

real, das mudanças, notícias etc.

Principalmente eu, que estou bem longe da Sede.”

“Tudo foi importante na trajetória da Fachesf, a prova 

disso é comprovar a empresa sólida que hoje é a nossa 

Fundação.”

“A melhoria da Rede de Credenciados, o site que nos 

ajuda muito e a Central de Relacionamento, que 

possui pessoas educadas e bem preparadas.”

“Foram muitas ações importantes promovidas pela 

Fachesf, pois lidar com a saúde, a vida e a morte das 

pessoas é tarefa que exige uma gestão de excelência. 

Gostaria de destacar a criação do Comitê de 

Cidadania, dentro das ações sociais da Fundação, que 

retrata o compromisso com a Responsabilidade Social 

e reflete a preocupação com o que acontece além das 

fronteiras da Fachesf, cujo retorno é o sorriso de quem 

está recebendo aquela ação.”

“O bem-estar dos Assistidos e a singeleza de sempre 

estar mudando para atender melhor. não valorizando a 

si própria, mas àqueles que lutaram e lutam pela 

Fundação nesses 35 anos.”

Mata procura orientar os colegas a acessarem 

o site da Fundação para se informarem sobre 

seus direitos, serviços e benefícios. Adelaide 

Brito, por exemplo, trabalha em Currais 

Novos (RN) e acessa o site rotineiramente, 

buscando suprir a distância geográfica. 

Atuando em Paulo Afonso, Dilza Câmara, vê a 

p r e m i a ç ã o  c o m o  u m a  f o r m a  d e  

reconhecimento aos internautas que 

interagem com a página institucional.

Essa ação promocional integra a programação 

alusiva ao 35º aniversário da Fachesf, que 

prevê ainda: Semana da Saúde, criação do Dia 

do Participante, exposição fotográfica e Mostra 

de Talentos (de autoria dos Participantes 

A t i vo s ,  A s s i s t i do s ,  Pen s ion i s t a s  e  

Colaboradores), promoções para os 

internautas, novas publicações, e mais 

novidades. A Diretoria agradece a todos que 

participaram, contribuindo para que a nossa 

marca se fortaleça mais e mais. Continue 

acompanhando nossa home page! 

Promoção do site contempla seis ganhadores
Confira as seis frases sorteadas:
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A Sala de Reunião dos Conselhos, no segundo andar da sede da Fachesf, abriga uma 

obra de arte de valor estético incalculável: o primeiro mural pintado pelo artista 

plástico, cenógrafo, programador visual e professor pernambucano Lula Cardoso 

Ayres.  A Fundação, atenta à preservação do patrimônio artístico da nossa terra, 

promoveu este ano, o restauro da pintura mural. 

Os cuidados pictóricos que envolveram o processo foram coordenados pela 

especialista Pérside Omena e realizados por sua equipe técnica. O zelo e 

responsabilidade da Fachesf pela obra de arte vêm de longas datas. A pintura sobre a 

parede com curvaturas, medindo 5,57 X 2,48m, já passou por uma restauração 

anterior, em 1988, coordenada pela artista plástica Lúcia Silveira. 

Pintado em 1946, o painel figurativo retrata o universo canavieiro e seus 

personagens em tons vanguardistas, remetendo às origens do próprio Lula Cardoso 

Ayres, nascido num engenho da Zona da Mata pernambucana. Reconhecido como um dos maiores muralistas 

brasileiros, com mais de 100 painéis espalhados pelo país, o artista plástico nasceu no município de Rio Formoso, 

no ano de 1910 e faleceu no Recife, em 1987.  

Trazendo mais comodidade à vida do 

Participante, a Fachesf vem disponibilizando, 

através de procedimentos simples, consultas 

em seu site, levando informações sobre Seguro 

de Vida, Empréstimos e Contracheque. Para 

acessar os serviços on-line, é preciso estar de 

posse da senha individual que já foi fornecida 

pela Gerência de Manutenção de Benefícios 

(BGM). Caso o Participante tenha perdido ou 

esquecido sua senha, basta enviar e-mail para a 

BGM: sandralucia@fachesf.com.br  solicitando 

a criação de nova senha de acesso. 

Confira as dicas para otimizar suas 

consultas via internet:

Seguro de Vida/Empréstimo- 

O procedimento é o mesmo, para ambas as 

modalidades. Na página principal, na parte 

superior, acesse a pasta "Assistência" e  clique 

em uma das opções "Seguro de Vida" ou 

"Empréstimo". Em seguida, o Participante deve 

digitar sua senha individual (fornecida pela 

BGM) e o número de matrícula. 

Contracheque (para Aposentados e Pensionistas) - Acesse a pasta "Assistência" e, em seguida, clique 

em "Contracheque on-line", informando a mesma senha dos sistemas de empréstimo e seguro. 

Lembramos que os contracheques também estão disponíveis nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil.  

Dicas do site Fachesf

ww.fac esf om.bw h .c rfac esf.co .brh m
ache f.co .bf s m r

www fachesf com b. . . r

Restauração do mural de Lula Cardoso Ayres
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Os investimentos da Fachesf, em especial nos 
últimos anos, têm apresentado resultados acima das 
expectativas de retorno. Até abril deste ano, a 
rentabilidade total acumulada dos investimentos já 
atingiu o valor de 9,39%, correspondente a 6,24% 
sobre a meta atuarial (IGPM + 6% a.a.).  Com esse 
resultado o superávit acumulado neste mesmo 
período atingiu a cifra de R$ 104,2 milhões. 
Considerando que o IGPM esperado para 2007 
ficará em torno de 3,65%, conforme relatório do 
Banco Central, a meta atuarial para a Fachesf no ano 
deverá ser de 9,87%. Dessa forma, a menos que 
haja um fato de grande repercussão negativa no 
mercado financeiro internacional, a meta atuarial da 
Fundação em 2007 estará mais uma vez garantida. 
O patrimônio de investimentos da Fachesf, em abril 
de 2007, somava R$ 2,44 b i lhões e,  
aproximadamente, 70% desse valor está alocado 
em títulos públicos federais. Esses títulos são 
considerados atualmente os ativos financeiros de 
menor risco no Brasil. No entanto, na medida em 
que o Brasil caminha rumo ao seleto grupo de países 
com classificação de "grau de investimento" (políticas 
monetária e fiscal consistentes, economia mais 
estável e metas de inflação mais baixas), as taxas de 
juros das aplicações financeiras, entre elas, os 
tradicionais títulos públicos federais, passam a 
diminuir gradualmente. No leilão promovido pelo 
Tesouro Nacional, no último dia 22 de maio, os 
títulos públicos federais indexados ao IPCA foram 
colocados no mercado a um valor correspondente 
ao IPCA + 5,82% ao ano (há um ano, pagavam 
IPCA + 9% a.a.). Na prática, isso significa taxa de 
juros real abaixo da meta atuarial da Fachesf. Ou 
seja, as aplicações em títulos públicos federais que 
sempre se mostraram um porto seguro, estão 
deixando de atender as nossas necessidades 
atuariais. 

Um novo desafio
Surge, assim, um novo e grande desafio 
para os Fundos de Pensão, uma vez que o 
principal ativo do mercado financeiro 
(títulos públicos federais) provavelmente 
não irá mais remunerar as aplicações com 
taxas compatíveis com as metas atuariais. 
Diante desse ambiente macroeconômico, 
quais as melhores saídas? Reduzir a taxa de 
juros da meta atuarial ou redirecionar a 
alocação dos recursos para ativos de maior 
r i sco?  As  duas  a l ternat ivas  são 
complementares e necessárias. A redução 
da taxa de juros da meta atuarial tem como Câmara Lima e Luiz Analisam cenários

Novos rumos: maiores riscos nos investimentos 

conseqüência um aumento significativo no valor 
presente dos compromissos atuariais (provisões 
matemáticas). Tendo em vista essa restrição e, 
partindo do princípio de que os recursos são 
l imi tados ,  torna-se imperat ivo que,  
simultaneamente a essa medida, a alocação dos 
recursos seja redirecionada para ativos de maior 
risco, na busca de maiores retornos. A redução 
da taxa de juros real da meta atuarial já vem 
sendo praticada por algumas Fundações. Trata-
se de uma decisão que implica aumento dos 
compromissos, os quais tecnicamente poderão 
ser compensados através de um eventual 
superávit, por exemplo. No entanto, o grande 
desafio, de acordo com Ricardo Câmara Lima, 
diretor de Administração e Finanças da Fachesf, 
"é redirecionar os investimentos para ativos de 
maior risco. Primeiro, porque no Brasil ainda 
não há mercado suficiente para absorver a 
migração desses recursos e, segundo, porque, 
obviamente, será preciso que sejam assumidos 
maiores riscos". Dessa forma, complementa 
Câmara Lima, "faz-se necessário uma maior 
interação com instituições especializadas na 
análise desses ativos, bem como investimentos 
em capacitação, de forma a ficarmos cada vez 
mais preparados para vencer esse desafio". 
Preocupada com as exigências desse novo 
cenário, a Fachesf vem se preparando para atuar 
com a maior eficiência possível. "Já começamos 
a fazer o nosso dever de casa! Uma pequena 
parcela de recursos encontra-se alocada em 
Bolsa, Fundos de Investimentos em Capital 
Produtivo, Debêntures, Cédulas de Crédito 
Bancário e Ativos do Agronegócio, entre outros. 
Dessa forma, passamos a acumular uma certa 
experiência, o que nos facilitará no processo de 
intensificação das análises dessas modalidades 
de investimentos", declara Luiz da Penha, 
gerente de investimentos da Fundação.
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As equipes da Gerência de Planos de Saúde e da Central de Relacionamento fizeram um 

levantamento, apontando as principais dúvidas dos usuários dos serviços assistenciais da Fachesf. 

Seguem, abaixo, dicas importantes sobre os serviços mais procurados pelos Participantes e seus 

dependentes: reembolsos de assistência materno-infantil, medicamentos e perícia odontológica final. 

Para usufruir dos benefícios com maior comodidade, fique atento às orientações a seguir 

(empregados Chesf):

Benefícios Assistenciais: prazos e critérios para reembolso

- A documentação exigida é o recibo da instituição com data, valor, nome do

 dependente,  mês a que se refere, CNPJ, carimbo de pago ou autenticação

 mecânica. Caso o beneficiário tenha mais de um filho, os recibos serão

 individuais;

- Apresentar na Fachesf recibos individuais (de até 120 dias) dos  meses imediatamente anteriores;

- A idade limite para ter direito a esse benefício é de 14 anos.

- Observar o prazo de 8 (oito) dias úteis,  contados a partir da data do 

término do tratamento, para realizar a perícia final;

- Os funcionários da ativa e seus dependentes devem observar o prazo, principalmente nos períodos 

em que estiverem de férias, para que seja considerada a participação da Chesf e o tratamento não seja 

debitado integralmente do titular.

- Observe se o médico colocou na Receita o nome e sobrenome do beneficiário, data, carimbo e 

assinatura;

- As solicitações médicas têm validade de até 30 dias corridos, para aquisição dos medicamentos de 

uso eventual e de 120 dias, para os de uso contínuo. Após a referida compra, a nota fiscal tem validade 

de 30 dias corridos, para apresentação do reembolso à Fachesf;

- Nos casos de medicamentos manipulados, trazer nota fiscal e recibo

discriminando a fórmula (caso esta informação não conste na NF);

- Assinar o formulário de solicitação de reembolso;

- Para agilizar o processo, os pacientes que utilizam medicamentos de uso

contínuo devem entregar o formulário de reembolso acompanhado de três cópias da receita original; 

- Dia 10 de cada mês é o prazo para dar entrada no reembolso de medicamentos, para que seja 

efetuado o depósito na folha do mês seguinte;

Perícia odontológica final

Reembolso de medicamentos

Reembolso assistência materno-infantil
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A Gerência de Concessão de Benefícios (BGC) esclarece sobre alguns dos mitos que envolvem 

o saque da Reserva de Poupança. O Participante que opta por resgatar a sua poupança comete 

pelo menos um, dos equívocos abaixo, que chamamos de “pecados capitais”:

1 º. Pensar que poderá  montar o próprio negócio

Fomos empregados a vida toda e nos acostumamos com o nosso salário depositado ao final de 

cada mês. Nem todas as pessoas têm espírito empreendedor suficiente para lidar com as 

instabilidades do mercado e da concorrência.

2º. Pensar que levará uma vida sossegada

Com o dinheiro no banco ou o próprio negócio montado, o ex-Participante não vai conseguir 

dormir sossegado por muito tempo, devido às incertezas do mercado financeiro e da economia.

3º. Pensar que poderá obter melhores rendimentos

Quem obtém as melhores taxas de investimento? Uma pessoa com R$ 100 mil ou uma 

Instituição com R$ 3 bilhões?

4º. Pensar que a sua poupança foi formada somente para si

Quando o empregado e a Patrocinadora contribuem para a formação da Reserva Previdenciária 

não é apenas pensado somente no empregado, mas, também, em sua família. Eles também são 

os donos dessa Reserva.

5º. Pensar que o dinheiro nunca acabará

Contratempos existem e acontecem com certa freqüência, além disso, os apelos de uma 

sociedade de consumo são muitos e chegam de todas as formas. “Nunca se sabe como será o dia 

de amanhã”.

6º. Pensar que um dia deixará de trabalhar

Mesmo que monte seu próprio negócio e que ele dê certo, você vai ter que 

trabalhar nele o resto da vida. Aquela tão desejada “parada de trabalho” 

vai se tornando um sonho a cada dia mais distante.

7º. Pensar que é ruim para a Fachesf

A parte não resgatada da Reserva é destinada a um Fundo de 

Contingência, para pagamento de Benefícios do Plano. 

Dessa forma, sair da Fundação só é ruim para o ex-

Participante, uma vez que ele e seus dependentes 

deixarão de contar com todos os benefícios 

oferecidos pela Fachesf.

Os sete pecados capitais para quem saca 
Reserva de Poupança
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Cumprindo seu papel de monitorar e orientar os pacientes do 

Fachesf-Saúde portadores de Diabetes e Hipertensão, atendidos no 

Ambulatório Paissandu, o programa De Bem com a Vida promoveu 

recentemente, duas palestras para este público. No encontro, o 

médico endocrinologista Pedro Nóbrega transmitiu aos usuários 

informações sobre Diabetes Mellitus e Hipoclicemia, com distribuição 

de material informativo. Contemplando cerca de 60 pacientes 

cadastrados, o Programa oferece controle de acompanhamento e 

manutenção do tratamento para portadores de ambas as 

enfermidades (Diabetes e Hipertensão), com o objetivo de evitar os 

problemas das doenças já existentes. Entre as complicações mais 

freqüentes, estão a cegueira (retinopatia) e o derrame (Acidente 

Vascular Cerebral). 

Promover a educação em saúde, utilizando a informação como instrumento facilitador no controle de doenças crônicas, faz parte 

das ações do De Bem com a Vida.  A equipe da Gerência de Ambulatórios acredita que, através da mudança de hábitos, é possível 

adotar um novo e mais saudável estilo de vida. Após ministrar palestra que abordou o tema “Hábitos e Qualidade de Vida”, o 

superintendente de saúde Geraldo von Sohsten destacou que a idéia é expandir, ainda esse ano, o Programa para os ambulatórios 

de Boa Esperança (PI) e de Paulo Afonso (BA). 

Os pacientes cadastrados no Programa contam atualmente com o monitoramento de uma equipe multidisciplinar de médicos 

especialistas, enfermeiras, assistentes sociais, e o novo serviço de nutricionista, às segundas-feiras (tarde) e quartas-feiras (manhã). 

Os interessados em conhecer os materiais informativos já publicados, podem encontrá-los no site da Fundação 

(www.fachesf.com.br). Para ter acesso, basta clicar na pasta Saúde, localizada no menu superior horizontal da página inicial, dentro 

da seção Programas de Saúde - Materiais Informativos.

 De Bem com a Vida: foco na prevenção

Em junho, a Fachesf estará reajustando os benefícios dos seus Assistidos e Pensionistas, vinculados aos Planos de Contribuição 

Definida - CD e Benefício Saldado - BS, conforme tabela abaixo:

Data de Início do Benefício - DIB Reajuste em %

Até Junho/2006 4,40

Julho/2006 3,62

Agosto/2006 3,44

Setembro/2006 3,06

Outubro/2006 2,76

Novembro/2006 2,29

Dezembro/2006 1,52

Janeiro/2007 1,20

Fevereiro/2007 0,69

Março/2007 0,43

Abril/2007 0,09

Maio/2007 0,04

Reajuste dos Benefícios Previdenciários
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