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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: Naide Nóbrega - DRT 
2491/PE. 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.

Interatividade Fachesfiana Cartas

Com muita satisfação, anunciamos a tão esperada 

inauguração da nossa Central de Relacionamento, 

sem dúvida um projeto audacioso que marcará um 

novo tempo no atendimento da Fundação. 

Venho afirmando, inclusive, que a Central será uma 

grande vitrine dos produtos e serviços oferecidos 

pela Fachesf. 

Através da padronização dos procedimentos, 

disponibilizaremos um atendimento com muito 

mais qualidade, conforto e agilidade, sob a 

responsabilidade direta da Diretoria de Benefícios.

Nesta edição, ainda, anunciamos a criação da 

Superintendência de Saúde, que trará inúmeros 

benefícios para os Participantes e para a própria 

Fundação. Trata-se de mais um avanço em 

decorrência da nova estrutura organizacional 

executiva da Fachesf.

Também nas páginas seguintes, falamos um pouco 

da emissão dos contracheques dos Aposentados e 

Pensionistas correntistas do Banco do Brasil. 

Embora entendamos 

que o melhor caminho 

é sua emissão por via 

eletrônica, abrimos a 

d e m o c r á t i c a  

p o s s i b i l i d a d e  d e  

escolha, para que o 

Part ic ipante possa 

decidir o que é melhor 

para si.

Como todos podem perceber, a Fachesf tem se 

preparado, cada vez mais, para estar à altura dos 

desafios e da sua posição como a maior Fundação 

do Norte e Nordeste brasileiro. 

Tenham uma boa leitura!

Um abraço,

Clayton Ferraz de Paiva

Presidente

"Desejo fazer saber aos que fazem o Jornal da Fachesf, da minha plena satisfação com o recebimento do 

referido informativo na minha casa, onde lemos e relemos, eu e o meu esposo, ex-chesfiano - Manoel 

Fernandes Amaral. Assim, ficamos muito bem informados dos acontecimentos em geral. Muito obrigada".

Maria de Oliveira Amaral, São Luís/MA.

"Parabenizo o Jornal da Fachesf pela objetividade e distribuição das seções, que facilita aos leitores (Participantes 

Ativos e Assistidos) entenderem com clareza as informações atualizadas da Fundação".

Jandy Marques Pinheiro, Recife/PE.

“Parabenizo a Fachesf pelo novo site. Está realmente muito interativo; um leque de informações muito 

abrangentes que se consegue com um simples clic do mouse. Parabéns!".

Valdemiro Silva de Oliveira, Salvador/BA.

Parabenizo mais uma vez todos os que fazem o Jornal da Fachesf pela melhoria gradativa apresentada a cada 

edição. Aproveito a oportunidade para reiterar os elogios face a decisão acertadíssima da Fachesf de deixar 

para os Aposentados/Pensionistas a opção sobre o extrato eletrônico de rendimentos que, no meu entender, 

é a melhor alternativa. 

Pedro Timoteo da Silva, Recife/PE.
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A partir de setembro também estarão sendo disponibilizadas no site da Fachesf as seguintes informações sobre 

seguros: consulta de beneficiários; consulta às diversas apólices de seguro; consulta às coberturas e modalidades 

de seguro e consulta ao auxílio funeral. Para acessá-las, o Participante deverá usar a mesma senha do 

empréstimo. Novas informações sobre o assunto, em breve.

Promoções no Site

O site da Fachesf bateu recordes de acesso entre os últimos dias 01 e 09 de junho, com a Promoção 

"Fachesf:paixão pelo Brasil", que sorteou nove kits da Copa entre os 307 Participantes Ativos e Assistidos que 

participaram do concurso. Os kits eram compostos por uma camisa, uma sandália e um chaveiro, todos alusivos à 

Copa do Mundo, e foram 

entregues entre os dias 13 e 20 de 

junho. Uma nova promoção já está 

no ar, desta vez sorteando um 

aparelho de DVD entre os 

Participantes que acertarem a 

pergunta: “Qual o slogan da Central 

de Relacionamento?”.

O resultado será divulgado no 

próprio site, no dia 15/09. Se você 

ainda não participou, fica uma dica: 

a resposta está  no próprio site e 

nesta edição do Jornal da Fachesf. 

Novo Sistema de Empréstimo Fachesf 
Cada vez mais aumenta o número de acessos dos Participantes Ativos e Assistidos ao Sistema de Consultas de 

Empréstimo Online, que a Fundação disponibiliza em seu site desde o início do mês de abril. Na página, o 

usuário pode fazer consultas de empréstimo, sem se deslocar da sua casa para isso, além de acompanhar o 

saldo devedor e obter outras informações relevantes. Todos os Participantes receberam em sua casa um 

informativo especial sobre o assunto, além de uma correspondência sigilosa com a sua senha de acesso ao 

Sistema, que deve ser trocada por outra, a sua escolha. Nos casos de perda de senha, a Fachesf sugere que o 

Participante entre em contato com a Fundação, através do e-mail faleconosco@fachesf.com.br . É importante 

lembrar, no entanto, que as pessoas guardem as suas senhas. Já estão sendo realizados estudos para que o 

Sistema de Empréstimo seja ampliado. A primeira etapa, que deverá estar em pleno funcionamento no final de 

agosto, será a opção para simulações. O passo seguinte será a permissão para que o Participante, além de 

efetuar consultas e simulações, possa retirar ou renovar o seu empréstimo online. O novo Sistema de 

Empréstimo vem proporcionando mais comodidade aos Participantes, uma significativa redução de custos 

para a Fundação, evitando a burocracia da assinatura de sucessivos contratos a cada renovação do 

empréstimo, além de disponibilizar o atendimento por telefone.

O Comitê de Investimentos da Fachesf, considerando as novas condições de Mercado, reavaliou e aprovou 

novas taxas de juros para as concessões de Empréstimos Pré-fixados aos Participantes. Nos casos de 

empréstimos com pagamento em 12 meses, a taxa de juros passou de 2,5% para 2,0%. Nos casos com 

pagamento em 24 meses, passou de 3% para 2,5% e nos casos com pagamento em 36 meses, passou de 

3,5% para 2,86%. As novas taxas passaram a vigorar desde o último dia 1º de agosto.  

Mais serviços

Pré-fixado: reduzida taxa de juros 

Nome 

Amauri Ferreira Lima Recife/PE

Kátia Maria Mendes dos Santos Paulo Afonso/BA

José Amaro dos Santos Recife/PE

José Carlos Alves de Araújo Salvador/BA

José Soares Lima Filho Recife/PE

Orlandi Pereira de Sousa Recife/PE

Robson Mendes da Silva Recife/PE

Tatiana Learth Junqueira Recife/PE

Vera Lucia dos Santos Guimarães Recife/PE

Cidade

Ganhadores do Kit da Copa
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Concluída nova rodada de Avaliação de 

Gestores de Recursos

De 10 a 14 de julho passado a Fachesf realizou 

mais uma rodada de Avaliação dos seus 

Gestores de Recursos, com enfoque para a 

performance dos investimentos no último 

trimestre, bem como para as expectativas e 

estratégias para o próximo trimestre.

Instituída formalmente desde o ano passado, a 

prática da Avaliação de Gestores é exercitada a 

cada três meses e tem trazido bons resultados. 

Em face dos cenários e expectativas, são 

adotadas medidas proativas visando adequar 

as políticas de investimentos dos Fundos e 

Carteiras Administradas à dinâmica do 

mercado.

A aval iação é fe i ta pelo Comitê de 

Investimentos da Fachesf (formado pela 

D i re to r i a  Execu t i v a  e  Gerênc i a de  

Inves t imentos)  e  pe los  Ana l i s tas de 

Investimentos da Fundação, contando 

também com as contribuições de Técnicos da 

Diretoria de Benefícios. É um processo 

participativo, onde todos têm oportunidade 

de opinar.

Os Gestores são avaliados com base em 

indicadores de natureza quantitativa, tais 

como metas de rentabilidade e risco, e 

também indicadores de natureza qualitativa, 

tais como qualidade do atendimento, 

disponibilidade, cumprimento de prazos 

estabelecidos, compromissos acordados, 

dentre outros. 

Na opinião do Diretor de Administração e 

Finanças da Fundação, Luiz Ricardo da Câmara 

Lima, o processo da avaliação desperta nos 

Gestores maior atenção para a necessidade de 

cumprimento de suas metas e mostra a 

disposição da Fachesf na busca de melhores 

resultados. "É o acompanhamento direto da 

Fundação sobre o desempenho dos seus 

Gestores. Trata-se de uma ação proativa, 

uti l izada por pouquíssimas Fundações. 

E v i d e n t e m e n t e ,  à q u e l e s  q u e  n ã o 

apresentarem um desempenho satisfatório, 

após determinado período de avaliação, serão 

automaticamente substituídos".

Ainda segundo Câmara Lima, os resultados da 

avaliação do último trimestre não foram muito 

satisfatórios, embora não tenha sido um 

problema apenas da Fundação. "Foi um 

período muito difícil para obtenção de 

resultados, uma vez que o Mercado 

apresentou-se bastante volátil, especialmente 

no mês de maio, quando a Bolsa perdeu todo o 

ganho acumulado no ano. Verificamos uma 

dificuldade para cumprimento das metas por 

parte de todos. Mas o consenso geral é de que 

no último trimestre deste ano, após as eleições 

majoritárias, haverá uma  recuperação e o 

índice Bovespa poderá atingir uma valorização 

em torno de 25% em relação à hoje, o que se 

refletirá diretamente na rentabilidade da 

Fachesf ".

Embora a análise do trimestre passado não 

t enha  s i do  pos i t i v a ,  o ge ren te  de  

investimentos da Fundação, Luiz da Penha, 

também está otimista. "Esse resultado ocorreu 

em função das turbulências no mercado 

internacional, geradas principalmente em 

função de expectativas de aumento da inflação 

nos Estados Unidos e possibilidade de 

elevação dos juros naquele país, para 

patamares acima do que estava precificado 

pelo mercado. Como o mercado já reviu essas 

expectativas para melhor e o Brasil está com 

fundamentos macroeconômicos muito 

sólidos, o que o torna alvo de investimentos 

por parte dos estrangeiros, provavelmente, 

até o final do ano teremos uma recuperação 

tanto nos investimentos em Renda Fixa como 

em Bolsa".

Os Gestores Externos (Gestão Terceirizada) 

s ã o  r e s p o n s á v e i s  p e l a  g e s t ã o d e  

aproximadamente 50% do total dos recursos. 

Os outros 50% são geridos pela equipe da 

própria Fachesf. Em junho de 2006, o total dos 

i n v e s t i m e n t o s  d a  F a c h e s f e r a  d e  

aproximadamente, R$ 1,9 bilhões, sendo     

R$ 1,3 bilhões em Renda Fixa, R$ 470 milhões 

em Renda Variável, R$ 33 milhões em Imóveis 

e R$ 86 milhões em Empréstimos. 
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Diretoria de Benefícios
e você

Com Robstaine Saraiva

Diretor de Benefícios da Fachesf,
eleito pelos Participantes.

Caríssimos Participantes,

(Ativos, Aposentados e Pensionistas).

Nestes dois primeiros meses de gestão temos pautado 

nossa agenda na atenção e atendimento a todos os 

Participantes que nos procuram e apresentam suas 

necessidades, assim como as suas manifestações de 

apoio e confiança. Iniciamos conversações com a 

Intersindical, onde pactuamos o estabelecimento de um 

Fórum de Previdência. Com a Aposchesf, estamos em 

conversação para a formulação de uma agenda de 

debates sobre os pleitos mais importantes formulados 

por sua direção.

Estamos priorizando também o aprofundamento em 

questões relevantes da Fundação, tais como a aprovação 

da revisão dos Regulamentos dos Planos BD, BS e CD, a 

reavaliação dos contratos firmados com a Chesf, a 

revisão das premissas atuariais, entre outros.

Nos empenhamos também no principal projeto de 

melhoria do atendimento aos  Participantes: a 

implantação da Central de Relacionamento, que terá a 

gestão da Diretoria de Benefícios e estará em operação a 

partir do dia 1º de setembro próximo. A Central 

representará um marco de modernização na relação 

Entidade/Participante, entre outras questões importantes 

da administração interna da Fundação, ora em 

desenvolvimento. Priorizamos também uma agenda de 

debates em várias áreas regionais. No Piauí, fizemos 

palestras com os Participantes em Boa Esperança, 

Teresina, Picos, São João do Piauí e Eliseu Martins. Em 

seguida fomos a Xingó,  

Itaparica, GRP, APA e 

Aposchesf de Paulo Afonso. 

Estivemos, ainda, na GRL, em 

G a r a n h u n s ,  A n g e l i m ,  

Tacaimbó e Auditório do COS. Recentemente 

priorizamos a área de Sergipe, com palestras em 

Jardim, Olindina, Itabaianinha, Aracaju e Itabaiana. 

Temos ainda agenda elaborada para visitas às demais 

regionais nos próximos meses,  que serão 

compatibilizadas com todos os demais compromissos 

que temos pela frente. Participamos do 9º Encontro 

dos Profissionais de Benefícios das Regiões do 

Nordeste e Centro/Norte, promovida pela ABRAPP, 

SINDAPP e ICSS, e estaremos em evento da 

ANAPAR, em Fortaleza, ainda este mês. Realizamos 

duas reuniões com a Superintendência do INSS em 

Pernambuco para o encaminhamento das questões 

pendentes no Posto Prisma.

Estivemos também com a Superintendência do Banco 

do Brasil e gestores da Bradesco Seguros, no sentido 

de otimizar as nossas relações e reduzir os custos 

associados a nossa apólice unificada. 

Todas estas ações representam o começo da execução 

do nosso projeto, que é colaborar para uma gestão 

cada vez mais democrática, transparente e participativa. 

Desejamos continuar contando com a colaboração de 

todos vocês, para que possamos construir uma relação 

cada vez mais sólida.

Contracheque: escolha como receber o seu
Conforme noticiamos em edições anteriores, desde outubro do ano passado a Fachesf está disponibilizando o 

contracheque dos Participantes Aposentados e Pensionistas que recebem o pagamento pelo Banco do Brasil 

também por meio eletrônico, através das máquinas de auto-atendimento do referido banco e pela Internet. 

Atualmente, várias empresas e órgãos públicos utilizam esta forma de emissão do contracheque, a exemplo da 

Prefeitura da Cidade do Recife, Ministérios Federais, inclusive o Ministério do Trabalho, Universidades Federais, entre 

outras. O contracheque por meio eletrônico é mais prático e garantido para o Participante Aposentado e Pensionista, 

mais moderno, além de ser mais econômico, uma vez que deixam de existir os custos com a postagem dos 

Correios. Além disso, o contracheque fica disponibilizado em qualquer agência do Banco do Brasil três dias antes da 

efetuação do crédito. Expressiva parcela dos Aposentados e Pensionistas da Fundação entendeu os benefícios do 

meio eletrônico mas, mesmo assim, a Diretoria Executiva decidiu dar a opção aos seus 

Aposentados e Pensionistas para que possam escolher como desejam receber o seu 

contracheque. Através de correspondência, a Fundação enviou um Termo de Opção, que 

deve ser enviado de volta para a Fundação até 04/09, devidamente preenchido e assinado, 

no caso do Participante ou Pensionista desejar receber o contracheque pelos Correios. 

Quem não se pronunciar até esta data estará, automaticamente, concordando com o 

recebimento do contracheque por meio eletrônico. Todavia, esta opção poderá ser revista 

a qualquer época.
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Agentes recebem capacitação sobre o C RM 

No período de 26 a 30 de junho os agentes da Fachesf estiveram na sede da Fundação (Recife) 

recebendo treinamento sobre o CRM, Sistema que dará suporte tecnológico para que seja 

prestado um serviço de qualidade aos Participantes.

Assim como a equipe de empregados que estará lidando diretamente com os Participantes no 

Recife, os agentes também serão responsáveis pela utilização do sistema de atendimento 

(CRM) em suas respectivas cidades, repassando a demanda posteriormente para os 

profissionais da Central.

P a r a  t a n t o , o s  a g e n t e s  

receberam todas as instruções 

necessárias para dominar o 

aplicativo e saíram da capital 

pernambucana devidamente 

capacitados. Dessa forma, o 

Participante que não está no 

Recife poderá desfrutar da 

m e s m a  q u a l i d a d e  e  

padronização do atendimento 

presenc i a l  o fe rec ido  pe l a  

Central. 

Slogan da Central

A Central de Relacionamento ganhou o slogan: 

"Você e a Fachesf: uma forte ligação", reforçando o 

objetivo maior deste projeto, que é estreitar a 

relação entre a Fundação e seus Participantes, 

através de um atendimento de excelência, e iniciar 

um processo de construção interna e externa da 

nova cultura de atendimento.

Sinalizando caminhos

Agentes utilizarão o programa CR M 

A Assessoria de Comunicação já está providenciando a nova sinalização da Fachesf, englobando 

Central de Relacionamento, fachada e estacionamento da Fundação. Serão demarcados 

corredores, salas, bem como áreas de circulação, de modo a facilitar o fluxo dos Participantes, 

colaboradores e visitantes, dessa forma proporcionando um ambiente cada vez mais agradável 

para todos. A nova sinalização poderá ser vista já a partir do primeiro dia de funcionamento da 

Central. É a Fachesf vestindo "roupa nova" para atender cada vez melhor.
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Central de Relacionamento será inaugurada

Está confirmada para o dia 01 de setembro a 

inauguração da Central de Relacionamento da 

Fachesf, que unificará o atendimento aos 

Participantes, deixando-o cada vez mais ágil e 

eficiente.

Os colaboradores que trabalharão na Central já 

estão em plena atividade, vivenciando simulações da 

demanda de atendimento que terão no cotidiano da 

Central. 

A Central é um projeto audacioso que refletirá 

positivamente na vida de todos aqueles que têm ligação com a Fachesf. 

Através da padronização dos procedimentos, a Fachesf disponibilizará um atendimento que poderá ser 

feito pessoalmente, na sede da Fundação (Paissandu), ou através do telefone (gratuito) 0800 281 7533. 

O horário de funcionamento é das 07h30 às 18h30, sem intervalo. O Participante também poderá utilizar 

o "Fale Conosco", canal de comunicação disponível no site da Fundação (www.fachesf.com.br). 

Quem vai lhe atender?

Gerente, Secretária, Supervisores e Assistentes Sociais

Da esquerda para direita: Carla Linden, Vera Henriques 

(assistentes sociais), Miosótis (supervisora), Isabella Mendes 

(secretária), Mendonça (supervisor), Rita de Cássia (supervisora) 

e Valcenir Lisboa (gerente).

Suporte

Da esquerda para direita: Sérgio Ricardo, Jorge Cavalcanti e 

Tereza Cristina.

Atendimento Presencial

Da esquerda para direita: Adriana Chagas, Alexandre Moraes, Emanuella 

Nascimento, Augusto da Rocha, Yane Hacker, Natalia Chaves e Marcos 

Alves.

Regulação

Da esquerda para direita: Lílian Medeiros, Hélvio Correia, 

Deyvison da Silva, João Paulo Araújo, Janacy França,

Izanete Costa e Natalha Almeida.

Tele-atendimento

Da esquerda para direita: Cezar Melo, Karina Karla, Georgiana 

de Almeida, Gerson Fonseca, Joselito Pedroza, Thiago Costa, 

Emili Silva e Lidiane Moraes. 
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Artigo da Saúde

Por Ângela Santana* 

Homeopatia: opção de tratamento seguro

A Homeopatia (do grego Homeo = similar e Pathos 
= sofrimento) significa "semelhante cura o 
semelhante". É um sistema terapêutico que visa 
estimular a energia vital do organismo, onde os 
medicamentos são escolhidos pelo fato de 
provocarem sintomas semelhantes ao que se deseja 
curar.

Foi o médico alemão Samuel Hahnemann, em 1790, 
na Alemanha, quem desenvolveu as bases da 
Homeopatia.

Hahnemann foi um pesquisador muito à frente do 
seu tempo e, traduzindo um tratado médico sobre a 
quina (China officinalis), usada no tratamento da 
malária, experimentou-a em pequenas doses, 
passando a apresentar os sintomas da doença, apesar 
de não estar doente. Repetiu a experiência com 
outras pessoas sadias e em si mesmo, anotando e 
pesquisando outras substâncias como belladona e 
arsênico.

Aplicando os medicamentos nos doentes, o médico 
alemão observou que obtinha bons resultados, mas 
alguns apresentavam reações muito intensas. 
Resolveu diluí-los e, em seguida, agitá-los 
vigorosamente, acreditando que assim liberava a 
energia da substância. Para sua surpresa, os 
medicamentos mais diluídos agiam com mais rapidez 
e eficiência que os mais concentrados. Dessa forma 
passou a utilizar os medicamentos diluídos e 
dinamizados. 

A Homeopatia utiliza substâncias dos três reinos da 
Natureza: mineral, animal e vegetal. Os 
medicamentos não têm ação química e sim, 
eletromagnética, física, pois as substâncias passam 
por um processo de diluição centesimal e depois são 
submetidas a vigorosas sucussões (agitações). Este 
processo é a dinamização. Através deste mecanismo 
há um rearranjo molecular nas substâncias, o que as 
transforma de inertes em medicamentosas. É 
comum se confundir a Homeopatia com a 
fitoterapia. Não é a mesma coisa. A fitoterapia utiliza 
medicamentos de origem química, usa plantas 
extraindo delas os fitocomplexos, assim como a 
Farmacologia usa substâncias sintéticas ou um 
princípio ativo extraído dos vegetais.

O modo de ação da Homeopatia, portanto, não é 
estudado pela química e sim, pela física. 

O preparo dos medicamentos homeopáticos é feito 

* Ângela Santana é médica da Chesf, especialista em pediatria e homeopatia.

de acordo com normas rígidas ditadas pela 
Farmacopéia Internacional. Encontram-se 
disponíveis em tabletes, gotas e glóbulos, 
preparados pouco antes do seu uso com receita 
médica legível (nomenclatura latina), devendo 
conter no rótulo, a potência em que foi preparado. 
As farmácias homeopáticas possuem um 
farmacêutico com especialização em Homeopatia.

O que caracteriza a consulta homeopática é a 
individualização do paciente. A história clínica deve 
ser detalhada visando colher os sintomas físicos 
(locais), mas também gerais e mentais.

Também se leva em consideração os gostos e 
aversões alimentares, sono e características, como 
medos, sonhos, manias, dinâmica e histórico 
familiar, enfim tudo o que caracterize aquele 
paciente como único em sua forma de 
padecimento. Após a tomada do caso, procede-se 
ao exame físico (também detalhado) e solicita-se os 
exames complementares que se julgue necessários.

A Homeopatia é uma das 52 especialidades 
médicas reconhecida pelo Conselho Federal de 
Medicina, sendo necessário para a sua prática um 
curso de pós-graduação com duração de 03 anos.

Usada com sucesso em doenças agudas e crônicas, 
a Homeopatia fortalece o sistema de defesa do 
organismo e atua preventivamente reduzindo a 
recorrência de infecções e seus efeitos danosos. 
Pode ser usada em todas as situações clínicas, desde 
que não haja lesões graves em órgãos vitais e, em 
situações de grande urgência e risco, apenas como 
terapia de suporte.

Médicos homeopatas estão credenciados pela 
Fachesf nas várias Regionais, facilitando o acesso dos 
beneficiários a esta opção terapêutica.
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Em cerimônia realizada no último dia 03 de março, o Gremes - Grupo de Empresas de Autogestão 

em Saúde elegeu a sua nova diretoria, da qual faz parte, como responsável pela área administrativo-

financeira, o médico Reginaldo Novaes, coordenador da Auditoria Médica da Fachesf. 

O Gremes é uma entidade sem fins lucrativos que há 24 anos representa o modelo de autogestão 

em Saúde no Estado de Pernambuco. Baseando-se na ética e na busca constante para adequação de 

suas filiadas às mudanças do mercado de saúde suplementar, o Grupo congrega atualmente 25 

empresas (públicas e privadas), representando cerca de 200 mil vidas, além de responder por uma 

das Superintendências da Unidas - União Nacional 

das Instituições de Autogestão em Saúde.

A Unidas é uma instituição associativa, também 

sem fins lucrativos, que representa o segmento de 

autogestão nacionalmente e possui 150 

organizações filiadas, compreendendo um 

universo de cinco milhões de beneficiários em 

todo o Brasil.

O mandato da nova diretoria do Gremes se 

estenderá até o mês de fevereiro de 2008.

Programa "De Bem Com a Vida" avança

Cuidado com os pés!
Distribuído com os participantes do Programa "De Bem Com a Vida", o 

"folder do pezinho", como ficou carinhosamente conhecido entre a 

equipe coordenadora do Programa, aborda aspectos fundamentais para 

os diabéticos, demonstrando algumas situações nas quais os pacientes 

devem dispensar atenção especial. Quem tiver interesse em conhecê-lo, 

poderá encontrá-lo no site da Fachesf (www.fachesf.com.br), na área 

"Saúde" (menu verde no alto da página inicial). 

Representação no Gremes 

O programa "De Bem Com a Vida", promovido através da Superintendência de Saúde 

da Fachesf e que teve a sua primeira reunião em janeiro deste ano, é um sucesso. O 

grupo inicial do projeto piloto, formado por cerca de 30 pacientes hipertensos e 

diabéticos, está sendo ampliado. Hoje o grupo é formado por 

37 pessoas, entre Participantes Ativos, Aposentados, 

Pensionistas e Dependentes.

A última reunião do Programa aconteceu no dia 28 de junho. Na 

ocasião, o Superintendente de Saúde da Fundação, Geraldo 

Von Sohsten, falou sobre a importância do envolvimento de 

todos os pacientes e familiares durante as etapas do Programa. 

Em seguida, o médico endocrinologista do Projeto, Pedro 

Nóbrega, fez uma palestra sobre o cuidado que os diabéticos 

devem ter com os seus pés, apresentando, inclusive, uma 

cartilha com recomendações importantes.

Pedro Nóbrega fala sobre Diabetes

Reginaldo é responsável pela área 
administrativo-financeira do Gremes
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Fachesf cria Superintendência de Saúde
A Fachesf passou recentemente por uma 

reestruturação interna, através da implementação de 

uma nova Estrutura Organizacional Executiva. Uma 

das mudanças implementadas foi a criação da 

Superintendência de Saúde que, sob o comando do 

médico Geraldo Von Sohsten, unificará a 

responsabilidade sobre as três gerências das atividades 

médicas da organização: as gestões do Plano de 

Saúde, da Regulação e dos Ambulatórios. 

Um dos maiores focos da Superintendência é o 

aperfeiçoamento do serviço prestado ao Participante, 

passando pela fiscalização ostensiva do serviço médico 

oferecido pela Rede Credenciada. "Queremos ter, 

cada vez mais, os credenciados como nossos 

parceiros, dentro do padrão da qualidade total. 

Entendemos que, aqueles que não se enquadrarem 

nessa linha, devam ser naturalmente desligados da 

Rede. É fundamental que todos estejam caminhando 

na mesma direção", afirma Geraldo Von Sohsten.

Também são objetivos da Superintendência: a 

otimização do relacionamento com a Patrocinadora 

(Chesf), a redução e acompanhamento dos custos do 

PAP e do Fachesf-Saúde, além da criação de novos 

programas preventivos e otimização dos já instalados. 

"A idéia é proporcionar mais qualidade de vida aos 

Participantes", diz Geraldo. 

A Superintendência deseja, ainda, reunir esforços 

visando a conscientização dos Participantes sobre o 

uso adequado do Sistema de Saúde, além de 

proporcionar educação preventiva voltada para 

alimentação saudável e os meios para uma melhor 

prevenção de saúde: hábitos, ambientes, higiene, etc. 

Desempenho do Fachesf-Saúde no primeiro semestre

Em milhares de reais

MÊS TOTAL 
BENEFICIÁRIOS RECEITA TOTAL DESPESA TOTAL DESEMPENHO RESERVA TOTAL 

(*)

Jan-06 31.312 3.588 2.629 959 9.907

fev-06 31.227 3.602 3.112 490 10.397

mar-06 31.316 3.642 2.940 702 11.099

abr-06 31.240 4.239 3.132 1107 12.205

mai-06 31.279 3.969 3.908 61 12.267

jun-06 31.246 3.974 3.426 548 12.816

23.014 19.147 3.867 Acumulado

Terá como função, ainda, o reforço da articulação com 

o ambiente externo. "Procuraremos articular com 

órgãos associativos, tais como Aposchesf, sindicatos e 

Conselhos de Classe", afirma Geraldo Von Sohsten.

Segundo Von Sohsten, a criação da nova área terá, 

ainda, a função de ajudar a Fachesf a exercer um 

eficiente controle dos possíveis abusos cometidos 

durante procedimentos médicos. "Evitando práticas 

abusivas e procedimentos supérfluos, estarão mais 

protegidos os Participantes e a própria Fundação", 

afirma.

O presidente da Fachesf, Clayton Paiva, lembra um 

outro fator importante. "A Superintendência chega 

com autonomia suficiente para a tomada de decisões 

fundamentais para a área, antes delegadas diretamente 

à Presidência. Além de atender a itens como qualidade 

e custo, a criação da Superintendência de Saúde 

possibilitará, dentre outras coisas, maior liberdade para 

que a Presidência possa estar ainda mais focada nos 

desafios da organização, investindo no fortalecimento 

do relacionamento externo e estratégico".

A Fachesf destaca o bom desempenho do Fachesf-Saúde no primeiro semestre de 2006. 

A Reserva total do Fachesf-Saúde, constituída pelos Fundos Assistencial, de Grandes Riscos e de Reserva, está 

apresentando um bom desempenho em relação às metas traçadas no cálculo atuarial. Importante observar, no 

entanto, uma redução na quantidade de usuários, com o desligamento de 66 pessoas, entre os meses de 

janeiro e julho.

Geraldo é o superintendente de saúde da Fundação
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Revisão da Resolução CMN 3121/03

A Comissão Técnica de Investimentos da Abrapp, da qual faz parte o gerente de investimentos da Fachesf, Luiz 
da Penha, está discutindo a Revisão da Resolução do Conselho Monetário Nacional  3121/03, que disciplina a 
Aplicação dos Recursos das Entidades de Previdência Complementar. A Fachesf está contatando outras 
Fundações, no sentido de apresentar sugestões que representem a Região Norte/Nordeste.

Análise de Risco

No dia 08 de junho a Fundação promoveu evento de capacitação para a sua equipe de investimentos, sob o 
tema "Avaliação de Crédito Privado". O evento, realizado em parceria com a Mercatto Gestão de Recursos, 

contou com a presença de convidados de outros Fundos de Pensão, tais como Celpos, Bandeprev e Comprev. 

Em destaque

O gerente de investimentos da Fachesf, Luiz da Penha, participou, como instrutor, do treinamento "Novas 
Regras e Estratégias do Mercado de Capitais", promovido pelo Institute for International Research - IIR. O gerente 
também foi oficialmente autorizado, pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, a prestar serviços como 
Administrador de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários, bem como Consultor de Títulos e Valores Mobiliários, 
conforme Ato Declaratório da CVM, publicado no Diário Oficial da União de 05/04/2006.

Fique atento ao Calendário de Empréstimos

A Fachesf comunica que, quando não houver expediente em sua Sede (Paissandu), devido a feriados e 
compensações, estes dias são considerados como "não úteis", para efeito de contagem de dias do Crédito de 
Empréstimo.

Recadastramento dos aposentados INSS

Fachesf participa de evento da Real Grandeza 

CCC CurtasCCCCC urtasurtasurtas urtas

Continua o recadastramento dos aposentados do INSS 
que recebem o seu Benefício através da Folha da Fachesf, 
iniciado no mês de maio passado e que está sendo 
realizado em qualquer agência do Banco do Brasil.

Até o dia 20 de julho, 869 aposentados informaram a 
Fundação sobre o seu recadastramento, enviando cópia 
do protocolo para a equipe do Posto Prisma na sede da 
Fachesf ou para uma de suas Agências.

É importante que todos os aposentados enquadrados 
neste perfil recadastrem-se. Caso não se apresentem até 
dois meses depois da data agendada para o seu 
recadastramento, o INSS suspenderá de imediato o 
pagamento do seu Benefício. A Fundação aconselha que 
as pessoas não deixem para última hora, inclusive 

antecipando-se à data agendada, se possível, uma vez 
que não há filas. É importante lembrar, ainda, que é 
fundamental a apresentação do Número do Benefício 
do aposentado. Sem ele, o recadastramento não pode 
ser efetuado.

A Fachesf enviou correspondência com o passo a passo 
do recadastramento para todos os aposentados deste 
grupo. Se por acaso, você é um deles e perdeu esta 
correspondência, ou não chegou a recebê-la, entre em 
contato agora mesmo com a Fundação para que seja 
efetuado um novo envio.

Mais uma vez trazemos a tabela, divulgada na edição de 
março/abril deste informativo, com as datas para o 
recadastramento. Fique atento!

No mês de maio passado, o gerente de Previdência da 
Fachesf, Rogério Cardozo, participou, como 
palestrante, de seminário promovido pela Real 
Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência 
Social, instituída por Furnas e patrocinada, ainda, pela 
Eletrobrás Termonuclear S. A. - Eletronuclear. 
O seminário foi realizado para que a Real Grandeza 
pudesse conhecer experiências de outras Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar com relação 
ao saldamento de Planos de Benefício.

Na ocasião, foi apresentada a experiência da Fachesf, 
quando da construção do Plano CD, estimulando, 
dessa forma, o intercâmbio entre Fundações. "Essa 
troca é muito importante. Já estivemos na Real 
Grandeza algumas vezes para  acompanhar a 
experiência deles em outros setores, como, por 
exemplo, quando estávamos estudando a melhor 
forma para a nossa Central de Relacionamento, ou, em 
outras ocasiões, para conhecer melhor a área de 
Empréstimos e Seguros", afirma Rogério.
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Fachesf - Praça Chora Menino, 58 - Boa Vista - Recife-PE CEP 50070-210 

Parece que foi ontem

Faltam poucos dias para que os Participantes da 

Fachesf tenham acesso a um atendimento 

diferenciado, com a qualidade e agilidade da 

Central de Relacionamento, sobre a qual 

falamos em páginas anteriores desta edição. 

Pegamos carona neste tema e apresentamos 

uma foto do atendimento da Fundação na 

Agência Fachesf Recife  FARE, no prédio Sede 

da Chesf/Recife, em 1980. 

Em outubro de 2003 a Secretaria de Previdência Complementar publicou a Resolução Nº 06, com os 

novos Institutos da Previdência Complementar: Benefício Proporcional Diferido, Resgate, Auto Patrocínio 

e Portabilidade, estabelecendo um prazo até abril de 2004 para que as Fundações adequassem seus Planos 

de Benefícios. A maioria dos Fundos de Pensão não conseguiu cumprir este prazo, inclusive a Fachesf.

Em fevereiro de 2004 foi publicada a Resolução Nº 08 dispondo sobre novos procedimentos para 

alterações de Estatutos, regulamentos e convênios de adesão.  A referida Resolução também prorrogou o 

prazo estabelecido pela Resolução 06, para 31 de agosto de 2004.

Mais uma vez, as Fundações, sobretudo as patrocinadas por Estatais, como é o caso da Fachesf, tiveram 

dificuldades para cumprir o exigido, em função da série de instâncias que os documentos devem ser 

aprovados: Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Chesf, Eletrobrás, Ministérios das Minas e Energia, 

DEST (Departamento de Coordenação das Empresas Estatais Federais) e, por fim, pela própria SPC.

Com o objetivo de atender às exigências da Resolução, a Fachesf fez a sua parte, enviando toda a 

documentação no tempo determinado. No entanto, em função da necessidade de análise e aprovação dos 

diversos órgãos citados, a Fundação não tem conseguido aprovar as propostas de alterações 

regulamentares, uma vez que toda a documentação encontra-se a espera, ainda, da manifestação favorável 

do DEST.

Segundo o atuário da Fundação, Cícero Rafael, a situação acarreta uma série de dificuldades, "uma vez que 

nos foi imposto pela SPC, através de Ofício, o prazo de 13/08/2006 para concluirmos o processo de 

alteração dos regulamentos. No entanto, para isso é necessário a manifestação favorável do DEST, pela 

qual estamos aguardando. Isso nos deixa numa posição desconfortável, uma vez que não podemos realizar 

uma série de ações. Um delas, por exemplo, é a permissão de Portabilidade dos recursos dos Participantes 

de outras Fundações para a Fachesf", afirma o atuário.

Fundação aguarda resposta do DEST
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