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Chegou a nova Conexão Fachesf:  
do papel às telas portáteis 

 
 
A nova edição da Revista Conexão Fachesf chega com uma dose extra 
de entusiasmo: é a primeira lançada simultaneamente na versão 
impressa, na web e em formato mobile. Ou seja, a partir de agora, você 
poderá ler todas as matérias e artigos também em tablets e em 
aparelhos de celular do tipo smartphone e ter acesso a um interessante 
conteúdo extra.  
 
Nesta edição, você poderá conferir uma entrevista exclusiva com o 
Presidente da Fachesf, Clayton Paiva e o presidente do Conselho 
Deliberativo da Fundação, Luciano Lamarque, onde falam sobre as 
realizações de 2012 e as perspectivas e desafios da entidade para este 
ano. A editoria de saúde traz uma matéria que também coloca a internet 
no foco da questão: as pesquisas realizadas em sites de buscas, como 
o Google. Já na editoria Seu Dinheiro, o alerta vai para aqueles que 
costumam cair nas tentações do crédito fácil. 
 
Também nesta revista, a versão mobile oferece conteúdo extra para a 
reportagem com Abelardo da Hora, maior escultor expressionista vivo 
do Brasil, para a matéria sobre Educação Previdenciária (onde a 
mascote traz dicas para os pais que querem começar a educar os 
pequenos sobre poupança e previdência), além de um pequeno vídeo 
com o diretor adminstrativo-financeiro da Fachesf, Luiz Ricardo da 
Câmara Lima, sobre a evolução do mercado financeiro na última 
década e suas repercussões para a Fundação. 
 
A Conexão Fachesf nº 11 já foi encaminhada para todos os Assistidos 
(aposentados e pensionistas) e alguns exemplares estão disponíveis 
também nas secretarias dos órgãos de lotação da Chesf. Para ler a 
revista no formato digital, clique aqui. Para acessar a revista a partir de 
um aparelho smartphone ou tablet, basta pesquisar por “Conexão 
Fachesf” na loja virtual do sistema operacional do seu aparelho (App 
Store ou Google Play) e baixar gratuitamente o aplicativo. Não deixe 
também de assistir ao vídeo exclusivo da nova Revista Conexão 
clicando aqui. 
 
Aproveite ainda para participar da terceira fase do Quiz Fachesf e 
concorrer a um brinde super especial.  

 

 


