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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

“Parabenizo a todos os que fazem o Jornal da Fachesf, reforçando a importância de que esse canal seja sempre 

mantido e aprimorado."

Wellington Bezerra Dantas, Recife/PE.

"A Fachesf é muito importante pelo suporte que proporciona a todos os seus Associados. No meu caso, fui 

operado do coração, colocando quatro pontes de safena, e Deus me deu a vitória." 

Joel Tadeu do Nascimento, Brasília/DF.

"Desejo expressar a minha opinião quanto à melhoria de comunicação e atendimento da nova Central de 

Relacionamento, trazendo benefícios diretos aos Assistidos e dependentes desta instituição." 

José de Andrade Nunes, Recife/PE.

É com satisfação que apresentamos a primeira edição 

do Jornal da Fachesf em 2007, ano da maior 

importância para todos nós, quando comemoramos o 

35º aniversário da Fachesf. Através do esforço das 

muitas diretorias que pela Fundação já passaram, 

Conselheiros, Patrocinadora e Colaboradores, a 

Fachesf coleciona anos de lutas, desafios e muitas 

conquistas, levando estabilidade, segurança e 

tranqüilidade para as pessoas.

Estamos preparando uma vasta programação dos 35 

anos, que será veiculada na próxima edição deste 

jornal. Serão ações internas e externas, a exemplo da 

Semana da Saúde, da instituição do Dia do Participante, 

exposição fotográfica e de artes (de autoria dos 

Participantes Ativos e Assistidos), promoções no site, 

entre outras.

Para registrar a data, lançamos o slogan "Pensando a 

vida, planejando o futuro", através do qual fazemos um 

convite a que todos repensem sempre e mais sobre a 

vida, suas prioridades, a forma de vivenciar o hoje e 

planejar o amanhã. 

Nesta edição, destacamos a situação financeira da nossa 

Fundação e os desafios nessa área, uma vez que 

estamos efetuando ajustes nos contratos com a 

Patrocinadora, no sentido de adequar a Fachesf às novas 

premissas atuariais, conforme determina a Resolução 

CGPC nº 18, incluindo a implantação antecipada da 

nova  Tábua  de  

Mortalidade.

Essas ações, que só 

p u d e r a m  s e r  

realizadas mediante o 

excelente momento 

financeiro vivido pela 

Fundação, fruto de um 

consistente e vitorioso 

trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos 

anos, asseguram a perenidade da nossa Fachesf, 

garantindo aos Participantes e Assistidos a solidez das 

nossas reservas.

Estamos cientes das complexas demandas que 

teremos nos próximos 35 anos e já começamos a 

preparar a Fachesf para responder, com total eficiência, 

aos desafios do futuro. Sabemos que a perenidade 

desse projeto coletivo depende, principalmente, da 

união de todos que fizeram e fazem parte da 

concretização desse sonho chamado "FACHESF".

Nas próximas páginas, boas notícias e informações 

relevantes sobre a sua Fundação. Este ano promete 

ser de comemorações, avanços e novas conquistas. 

Clayton Ferraz de Paiva

Presidente
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O ano de 2006 foi extremamente positivo para as 

finanças da Fachesf. Pela quarta vez consecutiva, a 

Fundação bateu a sua Meta Atuarial de 10,08% 

(IGPM + 6% ao ano), obtendo uma rentabilidade 

nominal dos investimentos de 22,12%. O quadro foi 

otimizado, ainda, pelo mercado da Bolsa de Valores, 

que se apresentou muito favorável, com um 

aumento do índice Bovespa de 33,73%, o que 

contribuiu para que a entidade atingisse um 

superávit recorde na história da Fundação de 260,85 

milhões de reais. 

O referido superávit foi obtido, principalmente, 

pelos bons resultados dos investimentos e pelos 

g anhos decor ren te s  da pos te r gação de 

aposentadorias dos Participantes já elegíveis que 

ainda não iniciaram o recebimento dos seus 

benefícios.

Essa excelente situação financeira da Fachesf foi 

conseqüência de um competente e intenso trabalho 

e do senso de oportunidade da Fundação para 

aproveitar o bom momento do mercado e efetuar 

uma correta distribuição dos seus recursos de 

investimentos que, atualmente, estão alocados da 

seguinte forma: 69,04% em renda fixa, 25,28% em 

renda variável, 1,51% em imóveis e 4,16% em 

empréstimos a Participantes. 

Esse quadro se apresentou como o melhor 

momento para que o já citado superávit de 260,85 

milhões de reais, atingido ao final do ano passado, 

fosse utilizado para efetivar os reajustes necessários 

nos contratos com a Patrocinadora e adequar a 

Fundação às novas premissas atuariais, conforme 

determina a Resolução CGPC nº 18, incluindo a 

implantação antecipada da Tábua de Mortalidade 

AT-83, que prevê uma expectativa de vida maior do 

que a Tábua anteriormente utilizada (UP94). 

O superávit, então, se reverteu em um déficit de 

3,74 milhões de reais, situação que, para a Diretoria 

Executiva, tende a ser contornada já neste início do 

ano de 2007, uma vez que o montante representa, 

apenas, 0,12% do Patrimônio Total da Fundação.

Nos últimos anos o brasileiro tem registrado um 

aumento considerável da sua longevidade e esse 

novo quadro ocasiona a necessidade de reserva 

extra de recursos para garantir o pagamento das 

aposentadorias por um período maior de tempo. 

O excelente desempenho e a situação financeira da 

Fachesf devem-se, sobretudo, ao trabalho 

constante da Diretoria Executiva, colaboradores da 

Fundação, Conselhos e da Patrocinadora, no 

sentido de garantir o equil íbrio entre os 

investimentos e os compromissos previdenciais, 

com pagamentos dos benefícios atuais e futuros. A 

Fundação tem atuado de forma conservadora no 

que diz respeito as suas obrigações, visando a 

consolidação da sua perenidade e garantia de 

solidez e tranqüilidade aos Participantes. 

 

Consiste em uma tabela que registra as 

probabilidades de vida e morte por idade, 

construída através de experiências de um grupo 

inicial de pessoas da mesma idade, onde se cataloga 

o número daquelas que atingirão as diferentes 

idades futuras, calculando-se as respectivas 

probabilidades, até a extinção completa do referido 

grupo. Através da Tábua de Mortalidade é possível 

se calcular a expectativa média de vida dos 

Participantes em suas diferentes idades.

A Tábua de Mortalidade é uma das mais importantes 

ferramentas utilizadas pelas Fundações em seus 

Planos de Benefícios, no sentido de superar a 

incerteza do tempo exato de vida dos Participantes, 

quando do planejamento dos recursos necessários 

para pagamento dos benefícios futuros. 

Existem diversas Tábuas de Mortalidade utilizadas 

no mercado previdenciário brasileiro. A maioria é 

de experiências americanas, utilizadas no Brasil 

após um teste de aderência com os falecimentos 

observados em cada Fundação.

Anualmente, o IBGE publica a sua Tábua de 

Mortalidade, com base no Censo. No mais recente, 

o Instituto indicou que em 2005 a expectativa média 

de vida do brasileiro subiu para 71,9 anos, ou seja, 

houve um acréscimo de dois meses e doze dias em 

relação ao ano de 2004.

O que é Tábua de Mortalidade?

Medidas garantem solidez e perenidade da Fachesf
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Fazendo uma análise das ações desenvolvidas pela 

Fachesf durante o ano de 2006, é fácil identificar o 

avanço na área da informação disponibilizada aos 

Participantes Ativos e Assistidos.

Através de diversas ferramentas e realizações, com 

destaque para a Central de Relacionamento e o site 

da Fundação, os Participantes passaram a usufruir 

de uma série de novos serviços voltados a sua 

maior comodidade e facilidade, além de uma vasta 

gama de informações.

Segundo o diretor de Benefícios, 

Robstaine Saraiva, 2007 será um 

ano de avanço dessas ações, para 

que o Participante esteja cada vez 

ma is per to da Fundação, 

acompanhando, ao máximo, 

todos os assuntos relevantes e 

resolvendo seus problemas de 

forma cada vez mais ágil e fácil. 

Estão previstos, por exemplo, a 

disponibilização, via site, da 

simulação do Benefício, além de 

Diretoria de Benefícios aponta: 2007 será o ano da informação

um sistema para consulta e edição de alguns dados 

cadastrais dos Participantes, através de uma senha 

individual, assim como já existe para o sistema de 

empréstimo, ou para a retirada do contracheque 

online. Esses dados também poderão ser 

modificados através de um simples telefonema para 

o 0800, diferentemente de hoje, que o Participante 

tem que enviar documento assinado, via fax, ou 

comparecer pessoalmente.

A idéia é disponibilizar o maior número possível de 

informações sobre, por exemplo, 

a s  f i n a n ç a s  d a  F a c h e s f ,  

investimentos, as Políticas da 

organização, além de detalhes do 

Fachesf-Saúde. "A nossa gestão tem 

sido marcada pela transparência e 

proximidade com os Participantes e 

esse é o caminho que queremos 

continuar trilhando. As ações para 

2007 estão voltadas para esse 

norte. Será um ano marcado pela 

informação", afirma Robstaine.

O ano começa com uma boa notícia para aqueles 

que optaram pelo seguro de vida através da 

Fachesf. A Fundação renovou a Apólice para o ano 

de 2007, mantendo os mesmos benefícios e valor 

do prêmio do ano passado, sem qualquer 

alteração na taxa cobrada naquele período.

Segundo o gerente de Manutenção de Benefícios 

(BGM), Sebastião Gomes, essa renovação sem 

qualquer reajuste deveu-se às fortes negociações 

da Fachesf junto à seguradora Bradesco Vida e 

Previdência. “Temos que considerar que, cada vez 

mais, registramos o envelhecimento do grupo e 

não há um número significativo de adesões, sem 

falar que no ano passado o desempenho da 

Apólice foi desfavorável para o Bradesco. Mesmo 

Renovada Apólice de Seguro da Fachesf com os 
mesmos benefícios

assim, efetuamos negociações e conseguimos 

garantir as mesmas taxas e os mesmos benefícios, 

sem dúvida, uma conquista importante para todos 

nós, Participantes”.

A Apólice de Seguro de Vida tem vigência do 

primeiro ao último dia do ano é uma preocupação 

constante da Fundação, através da Diretoria de 

Benefícios. A Fachesf oferece aos seus 

Participantes e colaboradores um dos melhores 

seguros de vida do mercado, com ótimos preços. 

Um importante benef íc io que garante 

tranqüilidade e segurança.

Se você tem interesse de obter mais informações 

sobre o benefício, ligue para a Central de 

Relacionamento (0800. 281. 7533). 
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No dia 24 de janeiro comemora-se o Dia Nacional do Aposentado. A Fachesf registrou a data encaminhando 

correspondência aos seus Assistidos e participando dos encontros promovidos pela Aposchesf nas cidades de 

Sobradinho (BA), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB).

Seguindo costume anual, o Instituto Cultural de Seguridade Social  ICSS, com o apoio da Abrapp e do SINDAPP, 

promoveu evento em homenagem aos Aposentados, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), e a Fachesf viabilizou a 

participação do Assistido Carlos Alberto Japiassú, representando todos os aposentados da Fundação. “Não 

esperava ser escolhido e, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Isso é um incentivo que a Fundação dá, 

todos os anos, aos seus Assistidos e que todas as outras Fundações deveriam fazer”, afirma o aposentado, que 

trabalhou até 1998 na equipe de Correio Interno da Chesf/Paulo Afonso (BA). 

A solenidade reuniu mais de 300 pessoas, entre dirigentes, 

profissionais do Sistema e convidados, de diversas partes do país. Os 

mais de 620 mil Assistidos pelos Fundos de Pensão brasileiros foram 

representados por setenta aposentados, que receberam diploma 

alusivo à data. O aposentado Carlos Japiassú recebeu o documento 

das mãos do agente Fachesf do Rio de Janeiro, Roberto Sant’anna, na 

ocasião representando o presidente da Fachesf, Clayton Paiva. 

Uma das responsabilidades mais importantes do Participante junto à Fachesf é manter constantemente os seus 

dados pessoais atualizados no cadastro da entidade, evitando uma série de problemas, tais como o não 

recebimento de correspondências importantes, informativos ou, até mesmo, a inviabilidade de localização do 

Participante no caso de uma convocação especial, a exemplo dos recadastramentos. Se você não está seguro 

que os seus dados estão atualizados, ligue agora mesmo para a Central de Relacionamento (0800 281 7533) e 

fale com um de nossos atendentes. 

Em janeiro o Instituto Nacional de Seguridade Social 

- INSS começou a suspender os benefícios daqueles 

conveniados que recebem através da Folha da 

Fachesf e não se recadastraram, mesmo diante da 

grande divulgação feita pela Ministério da 

Previdência e pela própria Fundação, que continua 

tentando fazer contato com essas pessoas.

Mais uma vez, a Fachesf convoca a todos os que 

ainda não se recadastraram, que o faça 

imediatamente, mesmo que ainda não tenha 

chegado a data agendada. É importante que todos os 

aposentados enquadrados neste perfil recadastrem-

se. Caso não se apresentem até dois meses depois 

da data agendada pelo INSS, o pagamento do seu 

Benefício será suspenso de imediato. 

INSS começa a suspender Benefícios
É importante relembrar que é fundamental a 

apresentação do Número de Benefício. Sem ele, o 

recadastramento não pode ser efetuado. Após o 

recadastramento, os aposentados devem comunicar 

a Fundação da realização do seu recadastramento, 

através do envio da cópia do protocolo.

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 essa correspondência, ou não 

chegou a recebê-la, entre em contato agora mesmo 

com a Central de Relacionamento, pelo telefone 

0800 281 7533, e solicite um novo envio. 

Recadastre-se! Garanta o pagamento do seu 

benefício!

Atualize seus dados cadastrais!

Dia do Aposentado
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Fruto do Planejamento Estratégico implantado 

desde 2005, a Fachesf tem passado por uma série 

de reformulações em sua estrutura, de modo a 

adaptá-la às necessidades e aos desafios que se 

apresentam. Desse modo, apresentamos a sua  

nova Estrutura Organizacional Executiva. 

Conforme noticiamos há algumas edições, foi 

criada a Superintendência de Saúde, além de 

criadas/reestruturadas algumas gerências e 

assessorias, no sentido de propiciar mais 

modernidade e qual idade aos serviços 

oferecidos. Confira!

Você já conhece a nova 
Estrutura Organizacional da Fundação?
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Entenda as mudanças na Estrutura

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE

PSS
Superintendência

de Saúde 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATS
Assessoria Técnica 

SGP
Gerência de 

 Planos de Saúde 

SGR
Gerência de 
 Regulação

SGA
Gerência de 

 Ambulatórios

DF
Diretoria de Administração

e Finanças

ATF
Assessoria Técnica 

FGE
Gerência Econômico

Financeira 

FGI
Gerência de 

 Investimentos

DB
Diretoria de
Benefícios

ATB
Assessoria Técnica 

BGM
Gerência de Manutenção 

de Benefícios

BGC
Gerência de Concessão

de Benefícios

BCR
Central de

Relacionamento

PR
Presidência

PSS
Superintendência

de Saúde

ASG
Secretaria

Geral

AJU
Assessoria

Jurídica

ARH
Assessoria de

Recursos Humanos

ATP
Assessoria
Técnica

ACI
Assessoria de

Comunicação Institucional

ATI
Assessoria de

Tecnologia da Informação

FCS
Central de 
 Serviços

A nova Estrutura Organizacional Executiva apresenta-se mais moderna e mais horizontal, dentro dos mais 

avançados padrões de gestão atuais, tendo, como macro-estratégia, a concentração de esforços no sentido 

da otimização dos resultados da Fundação, especialmente na qualidade do serviço prestado aos Participantes. 

Dentre as alterações na Diretoria de Benefícios, por exemplo, destaca-se a criação da Central de 

Relacionamento, em setembro de 2006, que estabeleceu uma nova cultura de atendimento, 

revolucionando a relação estabelecida entre a Fachesf e seus Participantes. 

Importante citar, ainda, a criação da Superintendência de Saúde, unificando a 

responsabilidade sobre as três gerências das atividades médicas da organização, as gestões 

do Plano de Saúde, da Regulação e dos Ambulatórios. 

Sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Finanças, destaca-se a nova ênfase 

para a Central de Serviços, englobando atividades gerais e de apoio, com vistas à 

otimização do fluxo das questões internas.

A criação das Assessorias Corporativas também é 

uma novidade a se destacar, em função do caráter 

estratégico das áreas sob as respectivas 

responsabilidades.

O novo formato organizacional, 

que começou a ser implantado 

recentemente, é um reflexo da 

preocupação da Fachesf em estar 

à frente do seu tempo, pensando 

o presente e planejando o futuro. 

A Fundação cresceu, tem 

conquistado novos espaços e 

voltar-se para dentro é uma das 

formas de garantir a perenidade 

desse desenvolvimento.
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A Fachesf está dando seguimento ao Programa 

de Desenvolvimento Gerencial - DG, 

implantado em agosto de 2006, envolvendo 

diretores, assessores, gerentes e supervisores, 

pessoas que exercem um papel fundamental 

para a consolidação das transformações 

decorrentes da implantação da nova Estrutura 

Organizacional Executiva e desafios inerentes 

ao processo de modernização e mudança.

Definido pela Diretoria Executiva como a 

principal prioridade entre as ações de 

capacitação e desenvolvimento, o DG veio 

atender a necessidade de preparar seus 

profissionais para o exercício de novas práticas 

gerenciais, de forma a consolidar um modelo de 

gestão, com a ampliação do desempenho 

profissional, com foco no aprimoramento das 

principais características de um gestor 

estratégico: ser especialista em Gente, 

Mudanças e Resultados.

O conteúdo programático foi personalizado 

para a Fundação, através da elaboração de um 

diagnóstico, fruto de entrevistas realizadas com 

os diretores, gerentes e supervisores, que 

levou a definição de temas como Integração, 

Liderança, Ação Gerencial Estratégica, entre 

outros, e vem sendo administrado pelo 

Instituto de Tecnologia e Gestão - INTG, com a 

programação de 16 módulos para os gerentes e 

supervisores da Fachesf, e acompanhamento, 

monitoração e avaliação periódica da Diretoria 

Executiva e da Assessoria de Recursos 

Humanos.

Em 2006, foram abordados temas como: 

Integração, Liderança e Ação Gerencial, 

específicos para os gerentes e assessores. A 

programação de 2007 aborda novos assuntos, 

Programa de Desenvolvimento Gerencial começa nova fase

embora com mesmo enfoque na área 

comportamental e de técnica de gestão. 

Também nessa fase serão aplicados os módulos 

específicos para os supervisores de equipe.

Na opinião de Rogério Cardozo, que responde 

pela Gerência de Manutenção de Benefícios, o 

DG tem sido positivo no sentido de funcionar 

como um fórum para que as pessoas possam 

expor os seus sentimentos com relação ao 

cotidiano da Fundação, embora ainda de forma 

muito tímida. "É fundamental que esse espaço 

de diálogo seja ampliado, cada vez mais", 

afirma. A assessora da Superintendência de 

Saúde, Lúcia Vasconcelos, também destaca a 

importância do Programa que, segunda ela, 

“abre horizontes, clareia os caminhos, facilita a 

compreensão e maturação da gestão, ao 

mesmo tempo em que oportuniza revisão de 

conceitos, valores e posturas”. 

Com relação às expectativas para 2007, elas 

são ainda maiores para os supervisores, a 

exemplo de Fernando Fraga, da equipe de 

Tesouraria. “Estou seguro que o DG será de 

extrema importância no sentido de adicionar e 

aprimorar o supervisionamento do nosso 

setor, bem como para o desenvolvimento das 

minhas aptidões profissionais”, afirma.

Gerentes durante uma das reuniões do DG



Jornal da

09

Após ter sido oficialmente autorizado, pela 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em 

abril de 2006, a prestar serviços como 

Administrador de Carteira de Títulos e Valores 

Mobiliários, bem como Consultor de Títulos e 

Valores Mobiliários, o gerente de investimentos 

da Fachesf, Luiz da Penha, foi recentemente 

indicado pelas Fundações Fachesf, Celpos e 

Comprev, e também autorizado pela CVM, 

como Agente Fiduciário da Emissão de 

Debêntures da Shopping Center Tacaruna S/A.

A Fachesf, a Celpos e a Comprev têm uma 

participação no empreendimento do Shopping, 

como debenturistas, ou seja, possuem títulos de 

crédito (debêntures) emitidos pela Shopping 

Center Tacaruna S/A, ainda em 1997.

Por exigência da Lei das S/A, para que seja 

possível a emissão de debêntures, faz-se 

necessária a existência de um Agente Fiduciário, 

que tem, como principal atividade, a defesa dos 

direitos dos investidores, acompanhando, de 

forma incisiva, os resultados financeiros e a 

aplicação dos recursos da Sociedade Anônima, 

nesse caso, o Shopping Tacaruna.

Inicialmente indicado pela companhia emissora, 

o Agente Fiduciário pode ser substituído, 

mediante Assembléia Geral Extraordinária dos 

debenturistas, a exemplo do que ocorreu no dia 

12/09/06, ocasião em que Luiz da Penha foi 

eleito, por unanimidade, por apresentar todos 

os pré-requisitos exigidos pela CVM para o 

desempenho da referida tarefa.

Debenturistas do Tacaruna têm novo Agente Fiduciário 

Após a eleição, é necessária a aprovação pela 

Comissão de Valores Mobiliários, o que 

aconteceu no dia 13 de dezembro passado, 

através de uma comunicação oficial validando o 

nome de Luiz da Penha como representante legal 

dos debenturistas.

Na visão de Penha, além de ser uma satisfação 

pessoal, a sua eleição também teve um caráter 

positivo para a Fachesf. "É importante para a nossa 

Fundação ter uma pessoa da sua confiança 

acompanhando a inda mais de perto o 

empreendimento, uma vez que o volume de 

recursos aplicados é de cerca de 17 milhões de 

reais e a participação no shopping, como um 

todo, corresponde a 10% do faturamento total 

do Tacaruna".

Segundo o gerente, esse investimento é 

caracterizado por um perfil conservador, tendo a 

Fachesf, como retorno, uma participação na 

receita líquida do shopping, com rentabilidade 

superior à meta atuarial.

Atendendo à legislação vigente, a Fachesf disponibilizou em seu site (www.fachesf.com.br), desde o 

dia 12 de janeiro, a Política de Investimentos dos Planos BD, BS e CD para 2007, devidamente aprovada 

pelo Conselho Deliberativo. 

Para acessá-la, procure o menu específico de Investimentos, na parte inferior da página inicial do site.

Acompanhar a Política de Investimentos da Fundação é mais uma forma do Participante estar sempre 

atento ao seu Patrimônio.

Política de Investimentos 2007
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O Programa De Bem com a Vida, iniciado em março 

do ano passado, com foco para os pacientes 

hipertensos e diabéticos, está cada vez mais 

consolidado. Iniciado com um grupo piloto, hoje 

conta com um cadastro ativo de 50 participantes, 

entre ativos, aposentados e dependentes de 

funcionários Chesf e Fachesf, atendidos regularmente 

no ambulatório Fachesf por uma equipe 

multiprofissional, formada por um médico 

cardiologista, um médico endocrinologista, uma 

enfermeira, técnicas de enfermagem e nutricionistas. 

O De Bem Com a Vida surgiu com o intuito de 

prevenir as sérias complicações decorrentes da 

hipertensão e diabetes, ensinando os pacientes a 

conviverem com as referidas patologias e suas 

limitações, de modo a  proporcionar uma vida mais 

saudável e com mais qualidade. Durante o ano de 2006 

foram realizados três encontros extra-ambulatoriais, 

com palestras educativas sobre temas relacionados às 

referidas patologias. O último encontro aconteceu no 

Programas da Saúde: uma idéia que deu certo 

De Bem Com a Vida 

Cuidados especiais aos pacientes crônicos

O Programa de Gerenciamento de Pacientes Crônicos, 

iniciado em março do ano passado, também tem 

acumulado bons resultados, de acordo com a Gerência 

de Regulação da Fachesf. Atualmente envolvendo 30 

pacientes, com idades entre 54 e 96 anos, o Programa 

atende a pacientes diabéticos, hipertensos, cardiopatas 

ou portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, a 

maioria deles apresentando mais de uma dessas 

patologias.

A idéia é efetuar um acompanhamento mais intensivo a 

esses pacientes, através de consultas domiciliares e 

outros procedimentos específicos. Em dezembro, 

durante a visita domiciliar de fim de ano, a equipe da 

Fachesf aplicou uma pesquisa de satisfação com os 

pacientes e 99% responderam "bom" ou "ótimo" a todas 

as perguntas, conforme comprovam algumas dessas 

respostas:

- Estou muito satisfeita e sendo muito bem atendida.

- Gosto muito do programa, principalmente da 

médica.

- Sou visitado pelo médico e enfermeira todo mês e 

não preciso sair de casa.

- Com o Programa, aprendi a tomar corretamente os 

medicamentos que preciso.

- Apesar de estar muito doente e sempre 

precisar de internamento, tenho me 

sentido muito segura com o Programa, que 

me atende sempre que solicito.

Traduzindo o resultado em números 

financeiros, o Gerenciamento de Pacientes 

Crônicos também tem sido um sucesso. Após 

seis meses de sua implantação, a Fachesf obteve 

uma redução de 79% nos custos dos usuários 

assistidos. A idéia para 2007 é expandir o 

Programa, atingindo a marca dos 100 pacientes.

Enfermeira da Fachesf durante visita a paciente

dia 20 de dezembro, quando foi proferida a palestra 

"Abordagem alimentar e festas natalinas", pelo médico 

Pedro Nóbrega. As expectativas da Superintendência de 

Saúde para 2007 é a continuidade das atividades do 

Programa, expandindo o número de pessoas 

beneficiadas e reforçando a equipe de profissionais 

envolvidos. Também está sendo programada uma série 

de atividades educativas, inclusive com inclusão de temas 

não apenas relacionados às patologias referidas, mas à 

melhoria da qualidade de vida, como um todo.

Palestra sobre doenças cardio-vasculares
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A primeira grande promoção alusiva aos 35 anos da Fachesf acontecerá através do site 

www.fachesf.com.br . A proposta é o sorteio de um aparelho de DVD e cinco "kits Fachesf" (com camisa, 

boné, chaveiro, pasta e caneta) entre todos os que enviarem resposta para a pergunta: "Na sua opinião 

qual foi o acontecimento mais importante para a Fundação durante os 35 anos de existência?" A promoção 

acontece de 21de março a 09 de abril. Todos que participarem estarão concorrendo. 

Durante todo o ano de 2006, a Fachesf otimizou a sua página eletrônica, oferecendo um número cada vez 

maior de serviços, a exemplo dos sistemas de Empréstimo e de Seguro de Vida. 

A partir de agora, o Participante passa a encontrar no site da Fundação um novo espaço especialmente 

projetado para facilitar a sua vida: a consulta ao contracheque dos Aposentados e Pensionistas, anteriormente 

disponibilizada apenas na homepage do Banco do Brasil. 

Agora ficou bem mais fácil! Para acessar o seu contracheque, acesse a área "Assistência" e em seguida, clique em 

"Contracheque Online", usando a mesma senha dos sistemas de empréstimo e seguro.

Vale a pena lembrar que os contracheques também estão disponíveis nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil.

Promoção alusiva aos 35 anos 

O serviço de teleatendimento da Central de Relacionamento da Fachesf tem uma dica interessante 

sobre os horários que podem contribuir para reduzir o tempo de espera nas ligações. Como é do 

conhecimento de todos, o expediente da Central é das 7h30 às 18h30, ininterrupto, de segunda à 

sexta-feira: somando um total de onze horas de serviço.

Os dados obtidos até o presente momento 

demonstram que das 8 horas às 10h30 e das 15 às 16 

horas - portanto em apenas três horas e meia - mais de 

quarenta por cento das pessoas procuram estabelecer 

contato com a Central, através do 0800 281 7533. 

Conseqüência: maior tempo na espera e, até mesmo, 

algumas perdas de ligações.

Portanto, considerando que existe um período de sete 

horas e meia ao longo do dia que pode ser melhor 

aproveitado, a Fundação dá a dica: da próxima vez que 

você procurar a Central, utilize os horários de menor 

concorrência. Isso facilitará o atendimento, tornando 

mais rápido e eficiente o seu contato.

0800 da Central de Relacionamento
Fique atento aos melhores horários para ser atendido!

Contracheque online

Mais prestação de serviço no site da Fundação



Jornal da

12

                                             
Fachesf - Praça Chora Menino, 58 - Boa Vista - Recife-PE CEP 50070-210 

Parece que foi ontem

A foto ao lado registra evento realizado 

pela Fachesf, em janeiro de 1996, no 

Clube Chesf Recife, em comemoração 

ao Dia Nacional do Aposentado.

Mais uma vez, o bloco E se for da véia?, que anima 

a sexta-feira de carnaval dos Participantes da 

Fachesf, arrastou uma grande massa de foliões, 

que se reuniram no pátio da Fundação e sairam 

em passeio até a Praça do Arsenal. Com o tema 

"100 anos de frevo e uma dúzia de véia", o bloco 

fez uma homenagem especial a Lula Cardoso 

Ayres e ao Maestro Nunes. 

Bloco “E se for da véia?” 
faz o carnaval dos fachesfianos 

Atendendo às inúmeras solicitações dos seus Participantes Assistidos do 

Recife, a diretoria da Fachesf intercedeu junto ao Banco do Brasil para a 

mudança do horário de funcionamento do posto bancário instalado nas 

suas dependências, que, desde o dia 12 de fevereiro, está funcionando 

das 9 às 14 horas.

A mudança beneficia a grande maioria dos Participantes, uma vez que o 

novo horário enquadra-se no período de maior demanda por parte 

desses usuários, sem falar que os serviços bancários estarão disponíveis 

num período em que as agências convencionais ainda estão fechadas.

A Fachesf tem trabalhado dia a dia no sentido de oferecer a maior comodidade aos seus Participantes.

Posto do BB muda horário de funcionamento
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