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Expediente

Entre os dez Valores da Fachesf, há um, em 

especial, que é encontrado com maior freqüência 

nas publicações da Fundação: a perenidade. Perene 

é tudo aquilo que não acaba: algo que é contínuo, 

ininterrupto, eterno. Para um Fundo de Pensão, é a 

perenidade que rege a relação firmada com todos os 

seus Participantes; uma parceria consolidada no 

presente com vistas para o amanhã: a promessa de 

um futuro sempre tranqüilo e confortável.

Há três décadas na vida das famílias brasileiras 

(considerando a data oficial de sua regulamentação, 

em 1977), os fundos de pensão garantem 

atualmente o benefício mensal de mais de             

R$ 1,2 bilhão em aposentadorias e pensões a cerca 

de 2,5 milhões de Participantes e beneficiários.        

E segundo as previsões dos especialistas, o Sistema 

deve continuar crescendo. Em um país onde muitos 

projetos perdem o rumo no meio do caminho, isto 

demonstra que as instituições de Previdência 

Complementar conseguiram se sobressair e garantir 

seu espaço na vida de milhões de pessoas.

Para a Fachesf, fazer parte desse universo significa 

trabalhar arduamente no presente para gerir o 

patrimônio dos seus Participantes e Assistidos e 

garantir, ao longo dos anos, que os objetivos e metas 

sejam diariamente atingidos. Significa ter 

responsabilidade, eficiência e muita seriedade para 

prestar contas a todos aqueles que acreditaram na 

promessa de uma vida digna para sua família. Mais 

do que um compromisso inicial com as obrigações 

previdenciárias assumidas, trata-se de uma relação 

de confiança sem prazo para terminar.

Em seus 35 anos de existência, a Fundação passou 

por diversas transformações. Mas o foco nos seus 

Participantes e a perenidade como essência de 

todas as suas ações, são a cada dia mais 

consolidados. Foi pensando nisso que instituímos o 

Dia do Participante. Mais do que em todos os outros 

dias do ano, desejamos que, em uma data especial, 

3 de setembro, esse compromisso seja lembrado e 

renovado, consolidando o vínculo maior de 

aproximação com todos vocês e abrindo um leque 

de novas perspectivas.

Entendemos que apenas dessa forma o sentido 

da palavra participar pode ser exercido com 

maestria: quando participamos efetivamente de 

algo, contribuímos para construir sua história; 

f isca l izamos,  cr i t icamos,  ap laudimos;  

encontramos erros e acertos, traçamos novos 

caminhos e crescemos juntos.

Convocamos a todos para exercer efetivamente 

o papel de Participantes da Fachesf. Afinal, 

participar é ajudar a pensar o presente e a 

planejar o futuro. Sempre.

Clayton Ferraz de Paiva - Presidente

Luiz Ricardo da Câmara Lima - Diretor de Adm. e Finanças

Robstaine Alves Saraiva - Diretor de Benefícios



Jô Oliveira - DEGM - Recife-PE

“O Dia do Participante foi inesquecível! Nunca 
esperei que a Fachesf fizesse algo assim, para 
que conhecêssemos melhor sua estrutura, as 
pessoas. Sou Participante há 20 anos e não sabia 
ao certo como a Fundação funciona ou quantas 
pessoas trabalham lá. A Central, por exemplo, tem uma 
equipe ótima! Gostei de conhecer todos de perto. Fiquei 
muito feliz por ter sido sorteada!”.

“Achei muito interessante! Principalmente 
para nós, aposentados, que ficamos 

muitas vezes esquecidos quando saímos da 
ativa. No começo fiquei em dúvida se queria 

participar. Bosco me incentivou. Gostaria que esse dia 
não acabasse nunca e trouxesse outras pessoas. Esse 
contato com a diretoria, os gestores, as pessoas por trás dos 
telefonemas é muito bom. Adorei fazer novas amizades”. 

Antônio Januário / Assistido
Xingó-AL

“Foi uma oportunidade ímpar de 
adentrar um pouco mais no universo da 

Fachesf e conhecer as pessoas com quem 
falamos somente por telefone. Geralmente 

procuramos a Fundação quando estamos mais carentes, 
com alguma dificuldade ou problema. Então ter esse 
contato é muito importante. Espero que outros tenham a 
oportunidade de participar de algo assim no futuro”.

Maria Aparecida Florêncio
DABT - Recife-PE

“O dia foi muito válido, principalmente porque 
tivemos a chance de falar dos nossos 

problemas, sugerir mudanças, tirar dúvidas. 
Acho que a data comemorativa tem que 

continuar. A gente normalmente não tem muita idéia 
de como funciona a Fundação. Eu, por exemplo, quando 
entrei, só pensava no empréstimo. Hoje tenho outra visão. 
Penso no futuro”. 

Celino Batista / DROS/SSOS
Salvador-BA

“Foi um dia muito bom! Uma ótima 
oportunidade para conhecer melhor a 
Fachesf e aproveitar para tirar algumas 
dúvidas. A assistência de todos foi nota dez. Não 
poderia ter sido melhor. Acho essa aproximação muito 
importante. O Dia deve se repetir mais e mais vezes, 
pois permite uma integração maior com os funcionários 
da Fundação, mesmo que de forma simbólica”. 

“Que surpresa boa! Foi um prazer e uma 
satisfação ter participado do primeiro Dia 

do Participante. A aproximação com as 
pessoas da Fachesf foi excelente. Como o 
contato hoje em dia é mais impessoal, geralmente via 
telefone ou e-mail, perdemos um pouco a chance de lidar 
com as pessoas mais diretamente. Foi ótimo conhecer os 
funcionários que me atendem quando ligo para cá”. 

Almir Albuquerque / Assistido
Recife/PE

Zuleica Brandão / CJU
Recife/ PE

“Foi um dia muito bom! Uma ótima 
oportunidade para conhecer 

melhor a Fachesf e tirar algumas 
d ú v i d a s .  S u p e r e i  m i n h a s  

expectativas. A assistência de todos foi 
nota dez. Não poderia ter sido melhor. Acho essa 
aproximação muito importante. Além disso, 
conhecer novas pessoas é sempre bom!”

Cecília Vasconcelos - Assistida
Recife-PE

Maria José Ferreira / Assistido
Rio de Janeiro/ RJ

“Resumo o dia de hoje em apenas 
uma palavra: sensacional. Não tinha 

expectativa alguma de como seria. Mas 
tudo o que aconteceu está acima de 

qualquer coisa que eu pudesse ter 
imaginado. Adorei o carinho das pessoas, a 
organização, os brindes, conhecer gente nova. 
Queria até mesmo ficar um pouco mais!”
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Você: motivo maior de todas 
as nossas conquistas

O tema da primeira edição do Dia do Participante da Fachesf reflete o espírito da comemoração, que aconteceu no dia 3 de 

setembro. Na ocasião, oito Participantes sorteados visitaram a sede da Fundação, no Recife, onde foram recebidos com 

alegria pelos  diretores e colaboradores. Os visitantes - alguns vieram de fora do Estado, acompanhados pelos agentes 

Bosco (Xingó), Fátima (Salvador), Leônidas (Paulo Afonso) e Roberto (Rio de Janeiro) - puderam acompanhar de perto um 

dia na rotina da Fachesf, tirar dúvidas e conhecer um pouco mais do seu funcionamento e estrutura. O clima de festa 

encantou os convidados, revelando que o objetivo maior da data foi atingido: aproximar ainda mais a Fachesf daqueles que 

são sua maior conquista, seus Participantes.
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No dia 3 de setembro, os sorteados para representar simbolicamente todo o universo de Participantes da Fachesf viveram um dia de descobertas:

 percorreram todos os setores da Fundação, conversaram com os funcionários e distribuíram muitos sorrisos. O registro de tudo o que aconteceu, nós dividimos com vocês. 

O Dia do Participante começou ainda em 

agosto, quando foram sorteados os oito 

convidados, pela Assessoria de Comunicação.

Na manhã de 3 de setembro, visitantes e 

agentes aguardaram a abertura do 

primeiro Dia do Participante da Fachesf. 

A visita teve início na sala da Presidência, 

onde os convidados foram recebidos pela 

Diretoria Executiva. 

O presidente Clayton, o diretor Câmara 

Lima, o superintendente Geraldo e o 

diretor Robstaine abriram o evento.

Na Sala da ATI, os Participantes 

conheceram um pouco mais sobre a 

estrutura de tecnologia da Fachesf. 

O diretor de Benefícios Robstaine recebeu 

os convidados e explicou a rotina da 

diretoria de Benefícios.

Na Superintendência de Saúde, 

Geraldo e sua equipe deram boas-

vindas aos oito visitantes.

Participantes, agentes e funcionários, 

animados, encheram os corredores da 

Fachesf de alegria.

O diretor Câmara Lima tirou diversas dúvidas 

dos visitantes. O assunto mais questionado 

foi a respeito dos investimentos.

A gerente Elizabete recepcionou os 

Participantes e apresentou a equipe 

que lida com os números da Fundação. 

Almir cumprimentou Rômulo, o autor da 

idéia que possibilitou a realização do Dia do 

Participante da Fachesf.

Na sala da Equipe de Pessoal, João 

Carlos explicou aos visitantes sobre a 

rotina da Fundação.

Verônica, secretária da Gerência de 

Ambulatórios, abraçou carinhosamente 

a Participante Maria Aparecida.

Inês apresentou aos convidados 35 dicas 

para manter uma boa saúde; a principal 

delas: ame-se!

Ao lado de funcionários e agentes, os 

Participantes encerraram a visita ao 

ambulatório da Fachesf.

A gerente Sandra Gallindo explicou o 

funcionamento do setor, que administra 

os Planos de Saúde da Fachesf. 

Na sala de Reginaldo (Regulação), o 

clima foi  de animação: todos 

reencontraram antigos conhecidos.

Flávia cumprimentou Antônio, o 

Participante de Xingó, um dos mais 

animados do grupo.

Hélio apresentou aos visitantes a turma da 

Gerência de Concessão de Benefícios, 

penúltima sala a ser visitada.

Festa na Central: os visitantes 

conheceram os funcionários com quem 

costumam falar apenas ao telefone.

Atentos, os Participantes escutaram 

Valcenir, gerente da Central, e tiraram 

algumas dúvidas.

No Espaço Conhecer, visitantes e agentes 

fizeram uma pausa para descansar da 

maratona de visitas.

Laura entregou o kit dos 35 anos a Maria 

José. Todos os sorteados saíram 

encantados com o presente.

Almoço de confraternização: hora de 

descontrair, relaxar e trocar idéias 

sobre a Fachesf e a vida.
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33 anos de história
Participante da Fachesf há 33 anos, o Assistido Almir Zotollo é símbolo de uma geração que trabalhou 

de forma árdua para ajudar a traçar a trajetória da Chesf. No ano de comemorações dos 35 anos da 

Fachesf, mais do que nunca, sua história merece ser contada como uma prova de que planejar o futuro 

é um dos caminhos certos para quem busca ser feliz.  Com a palavra, Almir Zotollo*.     

Em Agosto de 1951, quando ainda era muito jovem, deixei o Rio de Janeiro e parti para a 
Chesf de Paulo Afonso disposto a enfrentar o desafio de vencer na minha profissão de 

contador. No princípio, foram dias difíceis. A distância da família, a qualidade de vida e o 
trabalho de início de carreira foram um pesado fardo. Mas com paciência e perseverança consegui 
vencer. Na época, participei das diversas etapas do andamento das obras em Paulo Afonso, sem 
descanso. Nos escritórios, trabalhávamos 12 horas diariamente, dando o máximo do nosso esforço para 
o completo êxito daquele empreendimento. 

Passados cinco anos, depois de inaugurada a primeira etapa das obras, já casado, fui transferido para o 
escritório do Rio de Janeiro, a meu pedido. Ali obtive grandes conquistas de trabalho em um ambiente de 
camaradagem e compreensão. Até que sentimos falta, meus colegas e eu, de um lugar onde 
pudéssemos trocar idéias e vencer novos desafios. Inicialmente surgiu a proposta de um clube, logo 
descartada pela ausência de espaço. Então, aproveitando o espírito de amizade ali reinante, foi sugerida 
a criação de uma instituição financeira destinada a pequenos empréstimos aos seus associados. Nascia 
a Camuco - Caixa de Auxílios Mútuos Confiança. 

A adesão foi muito superior à esperada. Em pouco tempo, atingimos uma cifra elevada para aquela 
época, mesmo sem a devida autorização da Chesf.  Eu era o responsável pela Camuco quando fui 
chamado ao gabinete do saudoso Diretor Administrativo Dr. Afrânio de Carvalho, que me disse saber da 
existência daquela caixinha e sugeriu que a instituição fosse extinta, pois não oferecia garantias. E para 
suprir a lacuna, a Chesf criaria um órgão com ampla estrutura, especificamente para atender aos anseios 
dos empregados da Companhia. Foi o fim da antiga Camuco e o início da história da Fachesf - Fundação 
Chesf de Assistência e Seguridade Social.

Naquela época, a criação da Fachesf foi aplaudida por todos. A iniciativa visava dar melhores condições 
àqueles que haviam dado um pouco de suas vidas para o engradecimento da Chesf, e então se 
aposentavam. A data exata desse acontecimento me foge à memória, mas lembro bem que, quando 
recebi a proposta de adesão à Fundação, preenchi o documento imediatamente. 

Minha aposentadoria veio em outubro de 1973. Recebo os benefícios como suplementado há mais de 33 
anos na Fachesf, acompanhando de perto os diversos degraus alcançados para a melhoria de 
atendimento dos seus beneficiados. Assim vejo que não foram em vão os esforços e o 
sacrifício das diversas etapas de trabalho que passei, atuando na Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco. A todos que fazem a Fachesf, o meu abraço.

* Almir Zotollo é o 

Participante Assistido

mais antigo da Fachesf.
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1.       Abrahão Belém Ferreira - DFTG - Recife/ PE

2. Adalberto Antunes de Medeiros Jr - Assistido - Recife/ PE

3. Adilberto Pinheiro de Mello - Assistido - Grajaú / RJ

4. Agerson Corrêa - Assistido - Recife/ PE

5. Alzelita Ferreira da Silva - Assistida - Recife/ PE

6. Amaro Carlos de A. Fonseca - Assistido - Recife/ PE

7. Amaury Vieira da Silva - SACM - Recife/ PE

8. Antônio Adelmo Santos - Assistido - Recife/ PE

9. Antônio de Oliveira Silva - DRMX/SPMX - Xingo/ AL

10. Carlos Antônio de Souza C. Jr. - SNOF-BNB - Fortaleza/ CE

11. Clarice Xavier Natário - DECF - Recife/ PE

12. Eliel Farias Marques - SSOS/GUM - Salvador/ BA

13. Geraldo de Oliveira Araujo - DRRL - Maceió/ AL

14. Gilton Correa de Queiroz - DFOR - Recife/ PE

15. João Virginio Dias Xavier - Assistido - Salvador / BA

16. Josefa Andrade - Fachesf - Recife/ PE

17. José Fernandes da Silva - DOEL - Recife/ PE

18. José Severino da Silva - SEMT/DEAA - Recife/ PE

19. José Severino de Oliveira - Assistido - Jaboratão/ PE

20. Josivaldo de Moraes - SSTS - Salvador/ BA

21. Karina de Araujo Nascimento - DFPO - Recife/ PE

22. Lêda Maria Moraes de Barros Lima - Assistido - Recife/ PE

23. Lourenço José de Moura - Assistido - Teresina/ PI

24. Luiz Carlos Cordeiro - GRB/ DRUB - Sobradinho/ BA

25. Luiz Carlos de Pádua N. Filho - DSI - Recife/ PE

26. Maria Avelina de Jesus - Assistida - Paulo Afonso/ BA

27. Maria Betânia Machado S. de Oliveira - Fachesf - Recife/ PE

28. Maria de Fátima Rodrigues da Silva - DESP - São Paulo/ SP

29. Maria do Socorro A. Evaristo - DFPR - Recife/ PE

30. Mário de Almeida Borges Júnior - Fachesf - Recife/ PE

31. Marluce Maria de Lima - DECT - Recife/ PE

32. Maurício Soares Kerstenetzky - DAST - Recife/ PE

33. Paulo José de França - SLMG - Campina Grande/ PB

34. Sérgio Santos Lôbo - SBMS/ GRB - Sobradinho/ BA

35. Verônica Maria Cabral - SLTL - Recife/ PE

Quase 800 pessoas apostaram na sorte e enviaram seus cupons para concorrer aos 35 kits promocionais 

contendo mochila, camiseta, boné, squeeze, canivete e caneta. O sorteio, mais uma das ações do Dia do 

Participante, aconteceu no dia 3 de setembro, na sala da ACI. A Fachesf agradece a participação de todos e 

informa que, em breve, uma nova promoção será divulgada. Confira o nome dos ganhadores.

Aos ganhadores, os prêmios
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Fachesf - Rua do Paissandu, 58  - Boa Vista - Recife-PE CEP 50070-200 

E para você, o que é ser um
Participante da Fachesf?

A Assessoria de Comunicação Institucional quis saber o que os Participantes pensam sobre a entidade e ouviu o 

depoimento de algumas pessoas. A presença de palavras como presente, futuro, tranqüilidade, cuidado, apoio e assistência 

na maioria dos discursos foi um gratificante retorno para um trabalho que é feito com muita seriedade e transparência.  

Há fatos reveladores que surgem, nascem e permanecem após observação silenciosa, como a 

vida, o presente e o futuro. A Fachesf foi e continua sendo uma semente plantada que não se 

perdeu na tentativa de ser outra coisa, já que tem como objetivo o ser humano. E faz isso com 

empenho e cuidado. Só posso afirmar alguma coisa a respeito da Fundação porque demoro, 

permaneço, vigio e a cada dia descubro mais. 

Eleusa Maria Siqueira de Souza Andrade

Assistida/ Recife Participar da Fachesf significa ter 

a tranqüilidade a cada dia mais 

firme da minha aposentadoria.

Péricles Menezes de Carvalho

Assistido/ Recife

Nestes 35 anos, a Fachesf tem apoiado a cada um dos seus 

Participantes. Para mim, particularmente, recebi grande apoio 

da Fundação. Tenho uma dívida sentimental impagável com a 

Fachesf. Sou Participante autopatrocinado e ex-chesfiano. Mas 

jamais ex-fachesfiano.
Daniel Luiz Azevedo Oliveira

Autopatrocinado/ Brasília

É um prazer fazer parte dessa maravilhosa 

Fundação, que muito nos propicia: assistência 

médica, empréstimos, suplementação. Uma 

série de coisas boas e que nenhuma outra 

entidade, com certeza, teria para oferecer 

melhor. Me sinto bastante satisfeito. Obrigado!.

Cândido Vieira Matos - Ativo/ Paulo Afonso

A Fachesf é parceira de todos que fazem e fizeram a Chesf, 

consolidando-se como uma Fundação forte, séria, com 

colaboradores dedicados, comprometida em sempre fazer o 

melhor. Ser Participante da Fachesf é motivo de orgulho para 

todos nós.
Alexandre José Holanda Dias - Ativo/ Recife

O nascimento da Fachesf foi um marco para todos 

nós. O que veio depois, por mais importante que 

tenha sido, não seria nada se a Fundação não 

ex is t i sse .  Parabéns  Faches f ,  parabéns  

Fachesfianos, e parabéns Chesfianos. Parabéns a 

todos nós, Participantes.

Rogério Câmera Rodrigues do Prado

Ativo / Paulo Afonso

Com toda a mudança tecnológica, a Fachesf se 

preocupou em modernizar e ampliar sua rede de 

atendimento, criando um 0800 e 

um site na internet, através dos 

quais podemos acessar ou ligar de 

todo o Brasil. Tudo isso comprova 

a preocupação da Fundação em 

dar um ótimo atendimento a todos 

os seus Participantes.

Isys Lima de Sales - Ativo/ Fortaleza
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