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Fachesf inaugura ponto de atendimento na GRL 

No último dia 4 de novembro, a Diretoria de Benefícios da Fachesf inaugurou 
mais um ponto de atendimento para os empregados Chesf Recife. Além da 
própria Agência (FARE) localizada na sede da Chesf, agora os Participantes 
também podem ser atendidos numa sala da Gerência Regional Leste (GRL), todas 
as segundas-feiras, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Esse período de 
atendimento é inicial. A depender da demanda, poderá ser estendido.  
 
No evento de inauguração, o diretor de Benefícios, Raimundo Jorge, lembrou 
que a ação faz parte de uma estratégia maior de levar, cada vez mais, a Fachesf 
até o Participante. “Estamos fazendo isso aqui e em diversos outros lugares. Seja 
abrindo novos pontos de atendimento ou realizando visitas periódicas às 
localidades, queremos que o Participante tenha ainda mais acesso à Fundação, 
podendo esclarecer as suas dúvidas e solicitar serviços. Para isso, temos contado 
com o apoio irrestrito da Chesf, a quem agradeço em nome da Fundação.” No 
caso da sala recém-inaugurada, Raimundo Jorge agradeceu especialmente ao 
gerente da GRL, Alexandre Guaraná, e ao assessor da Gerência, Apolônio Melo, 
que prestigiou o evento. “Eles nos deram todo o apoio que precisávamos para 
que pudéssemos estar aqui hoje.” 
 
O primeiro Participante a ser atendido foi Marcos Germano Barbosa 
(Core/Chesf), que tirou dúvidas sobre aposentadoria e INSS. “É sensacional. Nós 
precisávamos mesmo desse suporte mais próximo. Para quem trabalha em áreas 
operacionais não é nada fácil sair para ir à FARE. A descentralização nos ajudará 
muito. Achei formidável, inovador”, disse o Participante. 
 
O diretor Raimundo Jorge fechou seu discurso lembrando que o objetivo maior 
da Fachesf é o bom atendimento. “Estamos aqui para servir ao Participante. Se 
for preciso, expandiremos o serviço, traremos novas ideias e novos benefícios. O 
dia a dia tem nos ensinado que quanto mais se trabalha, mais é preciso 
trabalhar. Esse é o nosso compromisso e a nossa bandeira.” 
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