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Informe seu CPF
e evite problemas com a Receita Federal
P or determinação da Receita Federal, a partir
deste ano, as operadoras de Planos Privados de
Assistência à Saúde, a exemplo da Fachesf,
devem informar as despesas e mensalidades
pagas pelos titulares e seus respectivos
dependentes dos Planos de Saúde, bem como
os valores dos reembolsos recebidos referentes
ao Fachesf-Saúde.
E para que isso seja possível, é necessário que os
titulares de todos os Planos de Saúde
administrados pela Fundação, os Aposentados e
os Pensionistas informem o número de seu CPF
e o de seus dependentes até o dia 11 de março
impreterivelmente.
ATENÇÃO: Aqueles que não atualizarem seus
dados podem receber suspensão e notificação
de sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto
de Renda.

Como cadastrar o CPF no site da Fachesf

O CPF pode ser informado através da Central de
Relacionamento (0800.281.7533 | Hicom:
629.7533 ou atendimento presencial), pelo email cadastrocpf@fachesf.com.br, em uma das
Agências Fachesf ou no site da Fundação
(confira o passo a passo ao lado).
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Fachesf inicia
recadastramento
dos Assistidos

Acessar a área restrita;
Clicar na opção CADASTRO DE CPF;
Marcar a opção referente ao nome do titular e clicar em EDITAR;
Informar corretamente o número do CPF e o nome da mãe do titular;
Clicar em SALVAR;
Repetir os mesmos passos para os dependentes registrados.
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Promoção Conexão
Fachesf divulga
vencedores

!

NOTAS

Taxa QQM do Plano BD
é reajustada

Recadastramento de
Aposentados e Pensionistas

A pós estudos atuariais realizados no final de 2010, a
Fachesf constatou a necessidade de uma alteração na taxa
da Quota de Quitação por Morte (QQM) para o Plano de
Benefícios Definido (BD), que passou a ser de 0,2643%.
Para os Planos BS e CD, a taxa permaneceu em 0,07%.

A tendendo às exigências dos órgãos fiscalizadores, a
Fachesf, através da Diretoria de Benefícios, deu início a
mais um Recadastramento de todos os seus Aposentados
e Pensionistas.

A Quota de Quitação por Morte (QQM) é uma taxa cobrada
que funciona como uma espécie de seguro e garante a
quitação do empréstimo em caso de morte do Participante,
desobrigando sua família a pagar o saldo devedor.

As pessoas residentes na região metropolitana do Recife e
nas demais capitais já estão sendo convocadas por
correspondência, no mês do seu aniversário, a comparecer à
Central de Relacionamento ou a qualquer uma das Agências
da Fundação e confirmar sua impressão digital. Não é
necessária a apresentação de qualquer documento.

Até então, o percentual de QQM era único, independentemente do Plano ao qual o Participante estava vinculado,
fixado em 0,07% sobre o saldo devedor. Entretanto, como
os óbitos ocorridos entre os Participantes do Plano BD
(população com idade média de 65 anos), em 2010, foram
muito elevados, o estudo atuarial indicou a necessidade
de um aumento na QQM referente ao BD – o que não
ocorreu nos Planos CD e BS, que apresentam população
com idade média de 46 e 55 anos, respectivamente.

Você conhece a
Política de Investimentos
do seu Plano?
N o último mês de dezembro, a Diretoria Executiva e o
Conselho Deliberativo da Fachesf aprovaram as revisões
das Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios
administrados pela Fundação, que já estão em vigor desde
o início deste ano.
Para conhecer todos os detalhes das Políticas de
Investimentos e as diretrizes para aplicação dos recursos
que vão garantir o seu benefício no futuro, os Participantes
devem acessar a área restrita do site da Fachesf
(www.fachesf.com.br) ou solicitar o envio do documento
através da Central de Relacionamento (0800.281.7533).
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Já aqueles que residirem em localidades onde não há
unidades da Fachesf, receberão, por correspondência, um
formulário, que deverá ser preenchido, assinado e
devolvido à Fundação com a firma reconhecida.
Todos aqueles que, quando convocados, não realizarem
seu Recadastramento poderão ter o pagamento de seus
benefícios suspensos. Em caso de qualquer alteração nos
dados fornecidos, é responsabilidade do Participante
comunicar imediatamente à Fachesf.
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NÚMEROS

Investimentos em 2010 ficam acima dos
indicadores de mercado
E m 2010, os investimentos dos planos de benefícios
administrados pela Fachesf alcançaram um volume de
aproximadamente R$ 4,3 bilhões e tiveram uma
rentabilidade consolidada de 15,90%.

mercado (CDI para renda fixa e Ibovespa para renda
variável) e acima da média de uma amostra contendo 162
planos de benefícios em funcionamento no Brasil, os quais
totalizam um patrimônio de R$ 115 bilhões.

No entanto, devido ao elevado valor do IGPM no ano
(11,32%), a meta atuarial dos Planos BD e BS e o índice de
referência do plano CD – ambos definidos como sendo IGPM
+ 6% ao ano –, atingiram o valor de 18,00%*, levando o
desempenho dos investimentos a ficar abaixo da meta
atuarial e do índice de referência em 1,78%.

No período de dezembro de 1994 a dezembro de 2010,
quando houve a estabilização da economia, a rentabilidade
acumulada (linha azul no gráfico abaixo) supera com folga a
meta atuarial (linha vermelha). Para mais informações sobre
os investimentos administrados pela Fachesf, o Participante
deve acessar o site da Fundação e clicar no link
Investimentos (dentro da área restrita).

Apesar de não ter atingido a meta atuarial, os resultados dos
investimentos em 2010 ficaram acima dos indicadores de

*O cálculo é feito com juros compostos e não a soma de 11,32% com 6%,
que daria 17,32%

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
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PLANO DE SAÚDE

Informações sobre Plano de Saúde para
Aposentados começam a ser coletadas

O s consultores João Roberto Rodarte e Virgínia Rodarte, contratados da Eletrobrás, visitaram a sede da Fachesf
(Recife/PE), no dia 19 de janeiro, onde participaram de
uma reunião com a Diretoria Executiva e o Superintendente de Saúde. O objetivo do encontro foi discutir
sobre quais informações devem ser coletadas na
Fundação para subsidiar o estudo atuarial do futuro
Plano de Saúde dos Aposentados do Sistema Eletrobrás.
Após a reunião, a Diretora de Benefícios da Fachesf,
Salete Cordeiro, afirmou estar ainda mais confiante de
que esse projeto será implantando ainda neste ano de
2011. “Sei que a expectativa dos Participantes é grande e
essa é uma construção muito complexa, mas todas as
empresas do setor, ligadas à Holding, estão trabalhando
em conjunto para um plano de saúde ambulatorial, que
venha a melhorar a condição de saúde para todos os
Aposentados, Pensionistas e seus dependentes”, disse.
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No próximo dia 28 de abril, será realizada a Assembléia
dos acionistas da Eletrobrás para a aprovação da
destinação dos primeiros recursos que serão repassados
ao Fundo de Assistência Médico-Hospitalar para
Aposentados e Pensionistas do Sistema.
Para o Superintendente de Saúde da Fachesf, Geraldo von
Sohsten, a participação da Patrocinadora Chesf no
subsídio desse novo plano é fundamental para
proporcionar mais tranquilidade a todos os Assistidos,
permitindo-os a continuar bancando os seus gastos com
saúde de forma equilibrada.
Por ser um assunto de grande interesse de todos, a
Fundação está atenta às evoluções e divulgará todas as
novidades e detalhes, tão logo surgirem, em seus
veículos de comunicação (site, revista, jornal e notas
eletrônicas).
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NOTAS

Dirigentes da Fachesf
recebem certificação
do ICSS
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Participante é homenageada
no Dia do Aposentado
Foto:Abrapp

O presidente da Fachesf, Clayton Ferraz de Paiva, e o
diretor de Administração e Finanças, Luiz Ricardo da
Câmara Lima, receberam, em dezembro passado, a
Certificação em Gestão e Previdência, concedida pelo
Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade
Social (ICSS).
A certificação – uma exigência da Previc para todas as
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – é um
processo de aferição de conhecimentos e habilidades com
o objetivo de atestar a competência dos profissionais no
exercício de suas funções.
Das duas metodologias possíveis (experiência profissional
e prova de avaliação), os dirigentes da Fachesf obtiveram o
diploma por experiência, modalidade na qual é necessário
comprovar vivência profissional e capacidade
administrativa através de documentos e cartas de
recomendação.
Segundo o ICSS, é crescente a consciência da necessidade
de se aferir as competências dos profissionais
encarregados da gestão dos fundos de pensão. Em todas
as suas esferas, a seguridade social tem passado por um
crescimento rápido e dinâmico, levando as empresas
patrocinadoras e os participantes a buscar informações
cada vez mais sofisticadas e precisas. Esse cenário exige,
portanto, mais qualificação técnica dos profissionais que
lidam diretamente com este mercado e que atendem a
todas essas demandas.

A Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar) e o Sindapp (Sindicato
Nacional das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar) reuniram Participantes Assistidos de
diferentes fundações do Brasil para prestar uma
homenagem pelo Dia do Aposentado, comemorado
anualmente em 24 de janeiro.
Durante o evento, realizado na Academia Brasileira
de Letras, no Rio de Janeiro/RJ, a Diretora de
Benefícios da Fachesf, Salete Cordeiro, entregou um
diploma à Aposentada Selvira Xavier, de
Sobradinho/BA, que representou simbolicamente
todos os Assistidos da Fundação.
Os convidados se emocionaram com o momento,
através dos diversos depoimentos compartilhados na
ocasião. A diretora-presidente do Sindapp, Nélia Maria
de Campos Pozzi, reforçou a importância de
homenagear os aposentados que dedicaram a vida ao
trabalho nas patrocinadoras em um evento que já é
tradição no calendário da Abrapp/Sindapp.
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Confira os sorteados

Lançada no final de 2010, a Promoção Conexão Fachesf
perguntou aos Participantes quais as editorias que eles
mais gostavam de ler e quais os temas que gostariam de ver
publicadas nas páginas da revista. No total, mais de 200
leitores responderam a enquete, elegendo as editorias
“Fachesf-Saúde” e “Educação Previdenciária”.
Quanto a propostas de matérias para a revista, 98
participantes enviaram 144 sugestões de temas que
gostariam de ver abordados e que, na medida do possível,
serão inseridos pela Assessoria de Comunicação nas
próximas edições da Conexão Fachesf.
Confira ao lado se você foi um dos 30 sorteados para receber
uma toalha exclusiva da Fundação. Nos próximos dias, a
Assessoria de Comunicação enviará os prêmios de todos os
ganhadores aos endereços informados na inscrição.

Adilton Moraes Rigaud Silva · Recife/PE
Ailson Leal de Carvalho · Paulo Afonso/BA
Antônio Luiz Cosme dos Santos · Jaboatão/PE
Cynara Ferro de Lima · Maceió/AL
Edileusa Ferreira da Silva · Teresina/PI
Eneida Feitosa de Oliveira · Salvador/BA
Francisca Bezerra Grilo Sales · Olinda/PE
Francisco Barbosa da Rocha · Fortaleza/CE
Gildete Silva Ribeiro · Petrolina/PE
Jaime Casemiro de Souza Correia · Recife/PE
José Heleno da Silva · Paulo Afonso/BA
José João Gonçalves · Camaragibe/PE
José Salvador da S. Carvalho · Aracaju/SE
Luiz Sérgio Sieber Padilha · Recife/PE
Luzia Maria de Souza Viana · Recife/PE
Maria Auxiliadora Lima Mello · Paulo Afonso/BA
Maria Cleonice Vieira Peixoto · Recife/PE
Maria de Fátima Rodrigues da Silva · São Paulo/SP
Maria de Lourdes Carneiro · Açu/RN
Maria de Lourdes M. Silva · Campina Grande/PB
Maria do Socorro A. Alves · Recife/PE
Maria Onecia Galindo Tavares · Delmiro Gouveia/AL
Mônica Maria de Oliveira Dias · Recife/PE
Natalia Moreira de Paula · Recife/PE
Roberto Faria de Azevedo · Recife/PE
Rodolfo Francisco Moraes · Recife/PE
Ronaldo Sena de Oliveira · Recife/PE
Séfora Maria Cunha Durand · Campina Grande/PB
Urbânia P. B. Carvalho · Recife/PE
Wilson Cordeiro da Silva · Paulo Afonso/BA
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