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Quando lançou a Pesquisa de Perfil e Opinião, em outubro 
do ano passado, a Fachesf convidou todos os Participantes a 
realizar, junto com a Fundação, um importante gesto de 
Responsabilidade Social: a cada questionário respondido e 
devolvido, seriam doados R$ 2,00 — através de uma 
parceria com a Bradesco e a Mercatto Investimentos — às 
entidades de assistência social mais indicadas na Pesquisa. 

Após a análise dos resultados, a Fachesf identificou as 
instituições mais lembradas pelos Participantes e, no mês 
de maio, iniciou a entrega das doações, através de produtos 
solicitados pelos representantes de cada entidade. 

No Recife, o Imip (Instituto Materno Infantil Professor 
Fernando Figueira) recebeu R$ 3.000 em fraldas infantis e 
absorventes noturnos de tamanhos variados. A Casa de 
Repouso São Vicente de Paula (também conhecida como 
Vicentinos), em Paulo Afonso-BA, ganhou R$ 2.000 em 
fraldas geriátricas e materiais de limpeza. Em Teresina-PI, o 
Lar de Maria solicitou leite, fraldas descartáveis e produtos 
de higiene pessoal, num valor total de R$ 1.500. Para o 

Participantes colaboram com
ação de responsabilidade social

Fachesf esclarece dúvidas sobre empréstimos

A Fachesf entende que a ampliação do teto do empréstimo 
pós-fixado de até cinco para até oito remunerações atendeu à 
expectativa da maioria, pois a medida não comprometeu o 
endividamento do salário do Participante e manteve o prazo 
para amortização e as regras para renovação. Além disso, ainda 
existe a disponibilidade dos empréstimos educação, funeral e 
saúde. No entanto, a Fundação se compromete a continuar 
avaliando se é possível, no futuro, ampliar o limite atual.

? Por que o limite não passa para até dez remunerações? 

? Os juros dos empréstimos podem ser menores?

A Fachesf pratica atualmente o menor juro legal (IGP-M mais 6% 
ao ano, que é a sua meta atuarial). Todas as fundações do Brasil 
são obrigadas legalmente a remunerar os empréstimos a 
participantes pelo mínimo atuarial; existem entidades, porém, 
que cobram juros acima da sua meta. A Fachesf assegura que o 

Outro compromisso assumido pela Fachesf, durante a 
Pesquisa de Perfil e Opinião, foi levar todas as sugestões, 
críticas e elogios recebidos dos Participantes para os gestores 
da Fundação. No total, foram mais de dois mil comentários, 
abordando os mais diversos assuntos. Nessa edição, você vai 
conferir os principais questionamentos sobre os empréstimos. 

? Quem ainda não tem reserva pode solicitar um empréstimo?

É responsabilidade da Fachesf administrar cuidadosamente 
os recursos de todos os seus Participantes para não 
comprometer as contas da Fundação com eventuais 
inadimplências. A exigência da disponibilidade da Reserva de 
Poupança, determinando o limite que pode ser solicitado, visa 
garantir o retorno do investimento realizado. Apesar disso, a 
Fachesf vem estudando formas alternativas para emprestar 
além da reserva. 

? Há possibilidades de novas linhas?

A Fachesf não dispõe de recursos para criação de novas 
modalidades de empréstimo, principalmente na linha de 
financiamento, em função das limitações impostas pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN) aos recursos destinados 
à operação com participantes.

Projeto Fazendinha, que funciona em Xingó-AL, a Fachesf 
entregou — através do Grupo de Responsabilidade Social 
Geração, que conta com o apoio do Comitê de Cidadania 
dos Chesfianos do Recife — um cheque no valor de              
R$ 1.500, que será revertido em materiais esportivos. 

mercado financeiro não trabalha com taxas inferiores a sua; de 
janeiro a maio de 2008, por exemplo, esse valor ficou em torno de 
1,45% ao mês. Considerando-se o prazo estimado de 63 meses 
para quitação do empréstimo na Fachesf, pode-se observar que 
nenhuma instituição financeira oferece juros tão baixos. 

Dicas sobre os Planos
de Saúde da Fundação

Conheça o Seguro 
de Vida em Grupo
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Conselheiros
eleitos tomam 

posse

Laura Jane, assessora da Fachesf, entrega doação ao Imip.



Clayton Ferraz, na cerimônia de posse no auditório da Chesf.
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ELEIÇÕES FACHESF!

EXPEDIENTE

Um dos principais focos da nossa gestão 
tem sido investir fortemente no quadro de 
funcionários da Fachesf. Por acreditar que, 
somente através de uma equipe de 
colaboradores competentes e motivados, 
é possível vencer desafios e concretizar 
nossos objetivos estratégicos, buscamos 
consolidar a Política de Recursos Humanos 
da Fundação, alinhada com sua Missão, 
Visão e Valores. 

Recentemente, implantamos algumas 
ações voltadas ao desenvolvimento 
pessoal dos empregados, tais como o 
Programa de Reconhecimento Funcional 
(que passa a homenagear, anualmente, os 
colaboradores com mais de dez anos de 
serviços) e o Programa de Ginástica 
Laboral, focado na saúde e bem-estar 
dentro do ambiente de trabalho.

No quesito profissional, estamos 
capacitando funcionários em diversas 

áreas estratégicas, através de cursos de 
longa duração, como mestrados em 
Economia e Investimentos, MBAs 
(Master of Business Administration)  e 
especia-lizações em Auditoria de 
Sistemas de Saúde, Gestão da Qualidade 
em Serviços, Gerencia-mento de 
Projetos, Marketing, Gestão Financeira, 
entre outros. Além disso, investimos 
fortemente em nossos gestores, através 
do Programa de Desenvolvimento 
Gerencial (DG). Com uma carga horária 
de 551 horas e totalmente formatado 
segundo a realidade da Fachesf, o DG 
envolveu todos os assessores, gerentes 
e supervisores da Fundação. 

Também implantamos diversos treina-
mentos in company, visando à capacitação 
e ao aperfeiçoamento profissional dos 
nossos colaboradores, a exemplo do curso 
de Gerenciamento de Projetos, do 
Programa de Desenvolvimento de 
Secretárias e do Programa de Desen-
volvimento Funcional (voltado aos técnicos 
da Fachesf). 

A Diretoria Executiva entende que ações 
desse tipo são essenciais para motivar o 
quadro funcional e gerencial da Fachesf, 
reforçando o compromisso firmado com 
todos os Participantes e Assistidos de 
aprimorar constantemente as práticas de 
gestão e os produtos e serviços oferecidos. 

Clayton Ferraz de Paiva 
Presidente

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

EDITORIAL!

Errata
Na página 34 do Relatório 
Anual  —  recentemente  
distribuído pela Fachesf,  
co nfo r m e  ex i gê n c i a  d a  
Resolução n.º 23 do Conselho 
de Gestão da Previdência 
Complementar — onde se lê 
“Fachesf-Saúde Especial”, leia-
se “Fachesf-Saúde Padrão”, e 
vice-versa. A edição eletrônica, 
disponível no site da Fundação, 
encontra-se atualizada.

Conheça os novos Conselheiros da Fundação 
Realizada no dia 6 de maio, a Eleição Fachesf para 
escolha de dois membros do Conselho Deliberativo e 
um do Conselho Fiscal (e seus respectivos suplentes) 
contou com a presença expressiva dos Participantes 
Ativos e Assistidos de todas as localidades atendidas 
pela Fundação, tendo sido registrado um total de 
quase 6 mil votantes e mais de 17 mil votos. 

Após a apuração final das 84 seções de votação — 
acompanhada pela Comissão Coordenadora do 
Processo Eleitoral, composta por representantes da 
Fachesf, Chesf, Aposchesf, Intersindical e auditores 
jurídicos e de TI (Tecnologia da Informação) —, foram 
eleitos para o Conselho Deliberativo, os candidatos 
Iêdo Martins Moroni da Silveira (suplente: André 
Schuler) e Maria da Salete Cordeiro de Souza 
(suplente: Carlos Cardoso Costa); no Conselho Fiscal, o 
candidato mais votado foi Wellington Soares da Silva 
(suplente: Jackson Pires de Oliveira). 

A solenidade de posse dos novos conselheiros foi 
realizada no dia 2 de junho, na sede da Chesf, no Recife, 

numa cerimônia que contou com a presença de diversos 
Participantes, Assistidos e convidados. Os eleitos 
cumprirão seus mandatos até 31 de maio de 2012.

R E S U L T A D O S

Votação dos Candidatos

 3.437
 2.068 

CONSELHO FISCAL
11 WELLINGTON SOARES
12 RAIMUNDINHO 

NULO   TOTAL

CONSELHO DELIBERATIVO
21 HORÁCIO
22 IÊDO - APOSCHESF
23 NORMAN COSTA
24 POMPÉIA
25 SALETE CORDEIRO       

401
 2.962
1.849

  2.326

3.423

CONSELHO FISCAL
CONSELHO DELIBERATIVO

116 211 327
 231 472 703

BRANCO

TOTAL GERAL DE VOTOS 347 683 17.496

jornaldafachesf@fachesf.com.br  
Fone: (81) 3412.7508 
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Novos conselheiros da Fachesf.

Anapar lança plano de previdência
A Anapar (Associação Nacional dos 
Participantes dos Fundos de Pensão) 
lançou oficialmente, em maio, o plano 
instituído Anaparprev, que será 
administrado pela Petros. A proposta da 
entidade é oferecer, aos familiares 
daqueles que já participam de um fundo 

de pensão (aberto ou fechado), os 
benefícios da previdência complementar 
e da manutenção de sua renda e 
qualidade de vida. Para mais informações 
sobre o Anaparprev, os interessados 
devem ligar para 0800.253.545 ou 
acessar o site www.anapar.com.br. 
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Os funcionários da Fachesf, Cícero Rafael Dias, Marcos 
Joaquim Barbosa e André Stêfano Cabral de Assis, são os 
novos mestres em Economia e Investimentos da 
Fundação. Os três defenderam suas dissertações no 
Programa de Pós-Graduação em Economia (Pimes) da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e, assim, 
passaram a agregar o conhecimento adquirido durante o 
curso nas práticas diárias da Fachesf. 

Atuário da Fundação, Cícero Rafael desenvolveu um 
modelo de medição do compromisso de um fundo de 
pensão com seus participantes. Seu estudo resultou na 
obtenção de prováveis fluxos de pagamento de 
benefícios futuros, associados as suas probabilidades de 
ocorrência. A partir dessas informações, os gestores 
passaram a contar com subsídios adicionais para orientar 
suas ações de investimentos, reduzindo os riscos 
financeiros da Fachesf. 

Analista de Investimentos em Renda Variável, Marcos 
Barbosa estudou a eficácia da análise gráfica, uma 
metodologia utilizada pelo mercado financeiro para 
administrar investimentos em ações. Através do 
resultado de sua pesquisa, foi possível deduzir que o 
método pode ser bastante eficaz para ser utilizado pela 
Fachesf. Além disso, a pesquisa possibilitou a criação de 
um sistema próprio de análise gráfica para a Fundação, 
capaz de avaliar, de forma eficiente, o andamento dos 
preços para qualquer ação da Bolsa. 

Mestres da Fachesf: aprimorando o conhecimento
Já em sua dissertação, André Stêfano — Analista de 
Investimentos para Renda Fixa — analisou o atual 
mecanismo utilizado na Fachesf para seleção de gestores 
de fundos e carteiras administradas. A conclusão de seu 
projeto apontou para a necessidade de atualização desse 
sistema e deu início a uma série de discussões para 
avaliar a viabilidade da implantação de processos de 
mudança na área.   

TITULAÇÃO | Além da área de economia, a Fachesf conta 
ainda com mestres em Direito, Eric Castro (Universidade 
de Cambridge), e em Comunicação, Nathalia Duprat 
(UFPE). Na área de saúde, são titulados os médicos 
Alzirton Freire (doutor em Clínica Médica pela 
Universidade de Campinas), Gilberto Abreu (mestre em 
Cirurgias pela UFPE) e Cristina Ferreira (mestre em 
Reumatologia pela Universidade de São Paulo). 

Confira abaixo o quadro geral de especialização 
profissional dos empregados da Fundação. 

Pós-Graduação Fachesf
CURSOS

DOUTORADO

MESTRADO

MBA

ESPECIALIZAÇÃO 

CONCLUÍDOS

01

08

02

36 

EM ANDAMENTO
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Da esq. para a dir.: os funcionários da Fachesf, 
André Stêfano Cabral de Assis, Cícero Rafael 

Dias e Marcos Joaquim Barbosa  

Maria Elizabete da Silva, gerente 
econômico-financeira da Fachesf, 
que já participa da Comissão 
Técnica Nacional de Contabilidade 
da Abrapp (Associação Brasileira 
das Ent idades Fechadas de 
Previdência Complementar), foi 
indicada pela referida instituição 
para compor também a Comissão 
Temática do Plano de Contas, 
instituída pela Secretaria de 
Previdência Complementar (SPC). O 
objetivo do grupo é estudar as 
propostas de revisão das normas 
que regulam os procedimentos 
contábeis de todos os fundos de 
pensão do País. 

Já o atuário da Fundação, Cícero 
R a fa e l ,  p a s s o u  a  i n t e g ra r,  
recentemente, a Comissão Técnica 
Ad-Hoc de Responsabilidade Social 
da Abrapp. O papel dessa Comissão 
é contribuir para o fortalecimento 
do exercício da responsabilidade 
social entre as Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar.  

A participação de representantes da 
Fachesf nessas comissões, além de 
agregar valor à imagem da Fundação 
em âmbito nacional, constitui-se 
numa excelente oportunidade de 
ampliar conhecimentos e contribuir 
na discussão de temas significativos 
para  a  Fundação.  

Fundação participa
de importantes
comissões nacionais

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) — empresa vinculada ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia, cuja finalidade é apoiar estudos, projetos e 
programas para o desenvolvimento econômico, social, tecnológico e científico 
do País — convidou a Fachesf para participar, como parceira, da Incubadora de 
Fundos Inovar. A Fundação é a única representante do Norte/Nordeste a 
integrar a instituição.

A Incubadora tem como objetivo disseminar as melhores práticas na seleção, 
análise e acompanhamento de fundos de investimentos em private equity e 
venture capital (bastante utilizados pelos fundos de pensão dos países 
desenvolvidos). Por investir na economia real, esses fundos contribuem para o 
bem-estar da sociedade, através da geração de empregos e retorno para os 
acionistas. A Fachesf tem uma significativa experiência nessa área, acumulada 
através de diversas análises de propostas, alguns investimentos realizados e a 
participação em eventos técnicos.

Na solenidade de adesão da Fundação à Incubadora, ocorrida no dia 13 de 
maio, no Rio de Janeiro — com a presença do presidente da Finep, Luís Manuel 
Rebelo Fernandes —, o presidente da Fachesf, Clayton Ferraz de Paiva, fez um 
pronunciamento no qual ressaltou as ações do Governo Federal no campo 
social e a oportunidade desse tipo de investimento, num momento em que a 
economia se mostra com excelentes fundamentos. Clayton também enfatizou 
a importância da participação de uma fundação do Nordeste nesse Fórum, ao 
lado de importantes parceiros.
 
BANCAS | Nos dias 13 e 14 de maio, o gerente de investimentos da Fachesf, 
Luiz da Penha, e o analista de investimentos, Luciano Ferreira, participaram da 
9ª banca da Incubadora de Fundos Inovar, ao lado de entidades como BID/ 
Fumin, Bovespa, Funcef, Petros, Previ, Fapes e Sebrae. 

Segundo o Diretor de Administração e Finanças da Fachesf, Luiz Ricardo da 
Câmara Lima, a parceria com a Finep proporcionará a oportunidade de 
debater, juntamente com importantes parceiros do setor, um tema da mais 
alta relevância como alternativa de investimento. Para Luiz da Penha, a 
iniciativa contribui ainda para o desenvolvimento da economia real e do 
mercado de capitais, traduzindo-se numa ação de responsabilidade social em 
perfeita sintonia com o papel social dos fundos de pensão: proporcionar a 
geração de empregos, através da aplicação da poupança previdenciária dos 
seus Participantes. 

Finep convida Fachesf para 
iniciativa pioneira
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Realização da 9ª Banca da Incubadora, no Rio de Janeiro.



Ao se desligar da Chesf, o empregado que não tiver 
interesse em permanecer como beneficiário do 

Fachesf-Saúde deve entrar em contato com a Central de 
Relacionamento ou com uma Agência Fachesf, a fim de 
solicitar a exclusão do Plano. A Fundação lembra que a 
devolução da carteira do PAP não está vinculada à exclu-
são do Fachesf-Saúde, uma vez que são planos distintos. 

Todas as movimentações cadastrais do Fachesf-
Saúde solicitadas no decorrer de um determinado 

mês somente entrarão em vigor a partir do primeiro dia 
do mês seguinte, conforme determina o Regulamento do 
Plano. Essa regra é válida também para os casos de 
cancelamento do Fachesf-Saúde. 

Em caso de falecimento de dependente do Fachesf-
Saúde, o titular beneficiário deve entrar em contato 

com a Central de Relacionamento ou com uma Agência 
Fachesf  e preencher o formulário de exclusão do Plano. É 
fundamental que o Participante tenha à mão a cópia da 
certidão de óbito. 

Os Extratos de Despesas Médicas e Reembolsos já 
estão sendo enviados por e-mail para todos os  

Participantes Ativos e Assistidos que cadastraram seus 
endereços eletrônicos na Fundação. Quem quiser ter 
acesso a essa facilidade, deve entrar em contato com a 
Central de Relacionamento e informar seu e-mail. Para 
os Participantes que não possuem endereço 
eletrônico, a Fundação está viabilizando a retomada do 
envio pelos Correios.  

Planos de Saúde: fique ligado!

No próximo dia 20 de junho, a Fachesf depositará 50% do 
Abono Anual para todos os seus Assistidos e Pensionistas. O 
valor restante, conforme o calendário de pagamento de 

Adiantamento de 50% do Abono Anual para Assistidos e Pensionistas

1

2

3

4

A Fachesf alerta que os Extratos de Reembolso 
devem ser guardados para fins de Declaração Anual 

de Imposto de Renda, no caso específico de despesas 
médicas, uma vez que o documento informa os valores 
que não foram reembolsados pela Fachesf em relação ao 
que foi efetivamente pago pelo beneficiário à clínica, 
hospital, médico, etc.

Os formulários para adesão e movimentação 
cadastral do Fachesf-Saúde e para solicitação de 

reembolsos encontram-se disponíveis no site 
www.fachesf.com.br, na página de SAÚDE. A iniciativa 
visa agilizar o processo de encaminhamento dos mesmos 
à Fundação.

Para receber correspondências e informações 
sobre a assistência à saúde prestada pela Fachesf, o 

beneficiário deve manter seu endereço sempre 
atualizado. Para alterá-lo, deve-se entrar em contato com 
a Central de Relacionamento.

No sentido de otimizar o processo de reembolso 
de medicamentos, a Fachesf solicita aos 

beneficiários que providenciem as cópias dos cupons e 
notas fiscais, bem como as das receitas de uso 
contínuo. No ato do atendimento, os usuários devem 
cobrar a devolução das suas receitas. 

Nas localidades onde houver perito odontológico 
da Fachesf (Recife, Fortaleza, Paulo Afonso, 

Teresina e Salvador), os reembolsos relativos a serviços 
odontológicos só poderão ser autorizados após a 
conclusão do tratamento e a realização da perícia final, 
determinando os procedimentos a serem reembolsados.
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C E N T R A L D E R E L A C I O N A M E N T O

benefícios da Fundação (disponível no site da Fachesf), 
será depositado no dia 9 de dezembro. Em caso de 
dúvidas, procure a Central de Relacionamento.

NOTA!

Fique ligado
Sempre que precisar se comunicar com a Fachesf, ligue para a Central de
Relacionamento através do 0800.281.7533 ou Hicom/Chesf - 621.7533. Assim, 
você evita perder tempo se deslocando até a Central ou a Agência mais próxima 
e é atendido com muito mais comodidade. 

Acertando a hora
A Central funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. Durante esse 
período, os horários de maior procura são pela manhã (entre 7h30 e 10h30) e no 
meio da tarde (14h30 às 16h). Se possível, tente fazer suas ligações antes ou depois 
desses horários de pico; dessa forma você será atendido ainda mais rápido.    
 

Direto ao ponto
Ao ser atendido, explique ao atendente suas necessidades de forma objetiva. 
Assim, ele poderá saber exatamente o que você deseja e providenciar suas 
respostas e soluções de modo mais ágil e eficiente.   
 

Interatividade
Você também pode se comunicar com a Fundação através da internet. Acesse o 
site www.fachesf.com.br, entre no canal “Fale Conosco” e deixe sua mensagem.
A Fachesf responderá aos seus questionamentos o mais rapidamente possível.                 

 

Sem burocracia
Os usuários dos Planos Fachesf-Saúde e PAP não precisam mais solicitar guias 
para o atendimento médico. Com a implantação do Núcleo de Regulação, você 
pode se encaminhar diretamente à rede credenciada, que se encarregará da 
liberação dos procedimentos médicos.   

D cas
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A p ó s  d o i s  a n o s  d e  
mandato à frente da 
Diretoria de Benefícios — 
iniciado em junho de 
2006 —, Robstaine Alves 
Saraiva fez um balanço de 
sua gestão e avaliou o 
trabalho realizado duran-
te o período. Confira 
abaixo seu depoimento 

ao Jornal da Fachesf sobre alguns dos assuntos que ele 
considera de maior interesse para os Participantes. 

“Dentre os fatos mais marcantes ocorridos nesse período, 
destacamos a implantação da Central de Relacionamento, 
projeto concebido ainda na gestão anterior. A área, que 
completou um ano de existência em setembro de 2007, 
mudou a cultura de atendimento da Fachesf, facilitando o 
contato com os Participantes que residem ou trabalham em 
áreas distantes das Agências da Fundação. Hoje, é possível 
falar com a Central gratuitamente, a partir de qualquer 
cidade do Brasil.”

“O Núcleo de Regulação foi aperfeiçoado, agilizando a 
liberação de serviços médicos. Atualmente, o Participante 
pode se dirigir diretamente à rede credenciada de saúde, 
sem a necessidade da liberação de guias para a maioria dos 
procedimentos. O serviço já é oferecido a todas as 
localidades atendidas pela Fachesf, exceto Salvador. A 
previsão é de que, até setembro, o Núcleo de Regulação 
também seja implantado nessa cidade.”

“Desde o início da gestão, buscamos o melhor 
relacionamento com as entidades representativas dos 
Participantes. Criamos o Fórum de Previdência e, hoje, 
mantemos constante relação com todos os Sindicatos, a 
Aposchesf e seus Dirigentes Regionais. Todos têm acesso à 
Diretoria de Benefícios para apresentação de pleitos e 
reclamações, sendo atendidos em suas reivindicações, 
sempre que possível. Além disso, realizamos mais de 50 
reuniões com os Participantes, cobrindo toda a área de 

Atendimento

Regulação médica

Gestão participativa

Os dois anos de gestão da Diretoria de Benefícios
atuação da Chesf/Fachesf. Nosso objetivo é levar 
informações atualizadas, promover debates e coletar 
sugestões a serem analisadas pelos gestores da Fachesf.”

“Na área de Previdência, disponibilizamos o sistema online 
de acompanhamento dos benefícios, no qual o Participante, 
através de senha individual, pode monitorar diariamente 
seus serviços (como seguro de vida, empréstimos e contra-
cheque), a partir de qualquer localidade com acesso à 
internet. Também concluímos os estudos acerca dos 
empréstimos e ampliamos o teto de liberação de até cinco 
para até oito remunerações. As variações mensais do 
IGP-M, índice que corrige o saldo devedor dos Participantes, 
também têm sido acompanhadas de perto, através de 
projeções futuras”. 

“Reforçamos o Posto Prima com a disponibilidade de mais 
um dia de atendimento do concessor do INSS e a 
colaboração de dois novos empregados na equipe, de modo 
a agilizar o processo de concessão de aposentadoria. No fim 
de 2006, o fluxo de solicitações aumentou conside-
ravelmente, atingindo uma demanda de mais de mil 
pedidos. Destes, cerca de 800 já foram respondido e mais de 
600, efetivados. Atualmente, a Fachesf paga mais de quatro 
mil benefícios do INSS, somados aos mais de sete mil 
benefícios de aposentadoria e pensão, obedecendo 
rigorosamente ao calendário de pagamentos.”

“Nosso plano de trabalho até 2010 contempla melhorias em 
todas as gerências, como o projeto de automação da folha 
de pagamentos de benefícios, o recadastramento dos 
aposentados e pensionistas, a digitalização dos dados 
individuais de todos os Participantes e a implantação do 
sistema de auto-atendimento para empréstimos e 
reembolsos. Estamos concluindo também o trabalho de 
educação previdenciária que levaremos a todos os 
Participantes e já iniciamos os estudos para a criação de 
planos de instituidores, a chamada Previdência Associativa. 
Ressaltamos que, nesses dois anos, nosso compromisso de 
Avançar nas Conquistas, assumido durante a campanha de 
2006, tem sido levado a sério e vai se manter firme até o final 
de nosso mandato.”

Previdência 

Posto Prisma

Presente e futuro 
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Você conhece o seguro de vida da Fachesf?

? Como a indenização é paga?

Na falta de indicação de beneficiário(s), metade será 
paga ao cônjuge não separado judicialmente; o 
restante, aos herdeiros do Segurado, obedecida a 
ordem da vocação hereditária. 

Parâmetros para cálculo do desconto mensal:
Desconto mensal = 45 x a remuneração x 0,0010545.
Exemplo para um salário de R$ 2.000 - 45 X 2.000,00 X 
0,0010545 = R$ 94,91. Quando se tratar de 
empregados da Chesf e Fachesf, divide-se este 
resultado por 2, tendo em vista a participação das 
empresas com 50 % do valor do desconto.

Oferecido através da Bradesco Vida e Previdência, o Seguro 
de Vida em Grupo é um serviço que garante uma 
indenização aos beneficiários por falecimento do segurado 
ou do próprio beneficiário, em caso de Invalidez 
Permanente Total ou Parcial por Acidente. 

? O que é?

? Quais as garantias?

[Em caso de Morte Natural do Segurado] 
Os beneficiários recebem uma indenização equivalente 
a 45 vezes do valor da remuneração bruta do 
empregado, limitado ao máximo de R$ 258.405,00. No 
caso dos aposentados, a remuneração corresponde à      
soma da suplementação paga pela Fachesf mais o            
benefício do INSS. 

[Em caso de Morte Acidental do Segurado] 
A indenização a ser paga aos beneficiários será em dobro.

[Em caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por 
Acidente] O segurado será indenizado de acordo com a 
seqüela apresentada, limitada a 100% do capital 
segurado, conforme tabela constante na apólice. 

[Extensão de cobertura aos cônjuges] Será auto-
maticamente garantida ao Segurado, um capital de   R$ 
32.536,56 pelo falecimento de seu cônjuge.

[Extensão de cobertura aos filhos] É automa-ticamente 
garantida ao Segurado uma indenização de 
R$12.942.72 pelo falecimento de cada filho 
dependente com idade de 14 a  21 anos (ou 24 anos, 
caso seja universitário). Para filhos menores de 14 anos, 
estão cobertas apenas as despesas com o funeral.

[Inclusão facultativa de cônjuge] O Segurado pode 
optar pela participação de seu cônjuge nas garantias de 
Morte Natural, Morte Acidental e Invalidez Permanente 
Total ou Parcial por Acidente. 

? Que assistência extra é oferecida?

[Assistência Funeral Familiar] Na ocorrência de 
falecimento do Segurado ou seus dependentes (cônjuge, 
filhos de até 24 anos e filhas, desde que solteiras, sem limite 
de idade), é garantida a prestação de todos os serviços 
relativos ao funeral. O acionamento é feito através dos 
números 0800.701.2704 ou 0800.14.3131.
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