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ESPECIAL ELEIÇÕES

No dia 4 de maio, a Fachesf realizará
Eleições para escolha de dois membros
do Conselho Deliberativo, um membro
do Conselho Fiscal e seus respectivos
suplentes. A votação será presencial ou
pela internet, das 8h30 às 17h. Os eleitos
tomarão posse no dia 1º de junho de
2016 para mandatos com duração até 31
de maio de 2020.

4 de maio

7 8 9
4 5 6
1 2 3

8h30 às 17h

O papel dos
Conselhos

Passo-a-passo
do voto

Conheça os
candidatos

Onde votar?

PG. 2

PG. 3

PG. 4 a 7

PG. 8

Exerça o democrático direito de voto e
escolha seus representantes.
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FIQUE POR DENTRO

O papel dos Conselhos na gestão da Fachesf
Saiba o que fazem os conselheiros deliberativos e ﬁscais

CONSELHO

Deliberativo

CONSELHO

Fiscal

É o órgão máximo da estrutura organizacional da Fachesf,
responsável pela deﬁnição da Política Geral de Administração e
dos Planos de Benefícios. É composto por seis membros (e
respectivos suplentes), dos quais três são escolhidos por meio de
eleição direta pelos Participantes e três indicados pela
Patrocinadora, a Chesf. Os conselheiros têm uma série de
atribuições, dentre elas: decidir sobre a gestão dos investimentos
e aplicação dos recursos, reformar o Estatuto da Fundação e
alterar os Regulamentos dos Planos de Benefícios, acompanhar a
gestão e decidir sobre a Estrutura Organizacional, aprovar o
Orçamento Anual e suas alterações, bem como os cálculos
atuariais para todos os planos administrados pela Fundação.
Também são atribuições dos membros do Conselho Deliberativo:
acompanhar o Planejamento Estratégico da Fundação e a gestão
do Fachesf-Saúde (deﬁnindo, inclusive, o percentual de reajuste
anual do Plano) e determinar as regras para as Eleições Fachesf.

O Conselho Fiscal é composto por quatro membros (e respectivos suplentes), sendo dois eleitos pelo voto direto dos Participantes e dois nomeados pela Patrocinadora. O Conselho se
reúne mensalmente para examinar os resultados e as informações econômico-ﬁnanceiras da Fundação referentes ao mês
anterior. Além disso, estão entre suas responsabilidades: acompanhamento da execução da Política de Investimentos, emissão
semestral de relatório sobre os Controles Internos da Fundação,
exame minucioso das contas e atos da Diretoria Executiva e
edição de parecer sobre o Balanço Anual.
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FIQUE POR DENTRO

Na hora do voto

O passo-a-passo das Eleições
oderão votar nestas Eleições todos os Participantes Ativos e Assistidos regularmente inscritos na Fachesf até
19/02/2016 e em pleno gozo de suas prerrogativas. No caso de Beneﬁciários, votarão apenas os Assistidos titulares de recebimento de pensão que tenham completado 16 anos de idade até o dia 19/02/2016. Cada eleitor só poderá
votar uma única vez, mesmo que possua vínculos distintos com a Fachesf.

P

Pela Web

Presencialmente

Votar pela internet é rápido, fácil e cômodo. Basta
acessar www.fachesf.com.br, clicar no banner de
votação (no centro da página principal) e seguir as
orientações indicadas na tela.

O eleitor poderá votar presencialmente em uma das
42 seções eleitorais listadas na página 8 deste jornal.
O processo de votação será muito simples, semelhante ao utilizado pela Justiça Eleitoral.

A senha de acesso ao sistema eleitoral será a mesma
que o Participante utiliza na área restrita do site da
Fundação. O eleitor que perdeu ou esqueceu sua senha
tem até às 9h do dia 02/05/2016 para solicitar uma
nova à Central de Relacionamento. Portanto, atenção:
no próprio dia das Eleições (04/05/2016) essa senha
não será fornecida.

Caso haja eventuais problemas no sistema eletrônico
de alguma seção, o voto será feito de forma manual
no próprio dia 04/05.
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Conselho Deliberativo | Candidatos
21

Felipe

Suplente: Vanderlei Rios

Carlos FELIPE Jose Pereira, funcionário da CHESF, desde 1987 trabalho na subestação de Recife II,
pós-graduação em biologia; tenho a minha vida dedicada a luta dos trabalhadores da BASE da
CHESF, participei ativamente de todas as atividades onde foi preciso a atuação ao lado dos trabalhadores; representante de base para representar os trabalhadores na mesa de negociações em
campanha salarial. Sou Candidato ao Conselho Deliberativo e tenho como suplente o Companheiro Vanderlei de Salvador para defender os interesses de todos os trabalhadores ativos e assistidos
juntamente com os demais Conselheiros eleitos. Trabalharemos pelo Plano de Saúde para os
Aposentados e Pensionistas. Nesta eleição, precisamos contar com a sua conﬁança, e o sei voto
para defendemos os direitos de todos os trabalhadores ativos e assistidos. O nosso compromisso
é trabalhar por uma FACHESF democrática e voltada para atender às necessidades de todos os
participantes. No Conselho Deliberativo vamos formar juntamente com Nilton Rodrigues uma
frente de trabalho, voltada para permitir maior clareza dos investimentos, uma vez que contribuímos a vida inteira para auferir condições mais favoráveis na aposentadoria.

22

Benigna

Suplente: Júlia Margarida

Benigna, Professora de História com Pós-graduação em Pedagogia. Trabalha na Chesf desde 1987
como secretária. Participou da Direção do Sinergia-BA, Coordenou a Secretaria Regional/Sobradinho-BA, foi da Executiva/FNU de 1994 a 1996. De 1996 a 2004, foi eleita Vereadora por Sobradinho, em 1999 foi Vice-presidente da Câmara. Fez da Tribuna um canal de defesa contra a Privatização da Chesf. Foi atuante na ﬁscalização das Contas do Município com coerência e retidão. Em
2012, foi eleita para o Conselho Fiscal da Fachesf. Participou de vários cursos de Ed. Previdenciária, Congressos da ANAPAR e ABRAPP, foi certiﬁcada pelo ICSS (inst. De Certiﬁcação dos Porf. de
Seguridade Social). O Conselho Deliberativo é a instância máxima da estrutura organizacional da
Fachesf. Compete a ele, dentre outras matérias, a deﬁnição da política geral de administração da
entidade e de seus planos de benefícios. Acredito que, juntamente com José Hollanda e Wellinton
Soares, poderemos contribuir para consolidar cada vez mais as discussões e melhorias de processos e para as tomadas de decisões.

23

Manoel Morais

Suplente: Leônidas Marinho

O candidato ao Conselho Deliberativo da FACHESF, MANOEL GOMES DE MORAIS, assume, perante
os assistidos, os seguintes compromissos: Trabalhar pela modernização da FACHESf, debatendo
com os seus participantes iniciativas comprometidas com princípios éticos e respeito ao direito
de todos. Defender o patrimônio da Fundação, lutando contra todo e qualquer ato lesivo aos seus
interesses econômico-ﬁnanceiros. Dinamizar a função de Assistência Social da FACHESF visando a
planejar e a executar projetos sociais que contemplem a melhoria da qualidade de vida dos assistidos. Desenvolver ações para dinamizar o atendimento médico hospitalar, buscando reduzir o
sofrimento dos assistidos. Paralelamente, continuar lutando por um novo plano de saúde que
atenda na sua plenitude os interesses mais legítimos dos ativos e assistidos. Continuar lutando de
forma consistente por um Piso Mínimo digno para atender as necessidades dos assistidos, principalmente daqueles mais carentes. Defender melhores condições de trabalho e melhorias salariais
para os valorosos funcionários da Fundação.

O conteúdo publicado sobre os candidatos foi produzido por eles, sem qualquer edição ou responsabilidade da Fachesf.
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Conselho Deliberativo
24

| Candidatos

Nilton Correia

Suplente: Nilson Santos

Nilton Correia dos Anjos, Eletrotécnico, Instrutor em Eletricidade, Curso de Economia Solidária,
Curso Intensivo de Pratica de Escritório e Comercio, Seminário de Atualização para Conselheiros,
Militante de Base cm participação ativa nos ACTs, Cipista e Delegado de Base, Seminário de Atualização para Conselheiros, Coordenador do Movimento de Construção Comunitária, Ex Diretor do
CCMVRB. Sou Candidato ao Conselho Deliberativo e tenho como suplente o Companheiro Nilson
de Fortaleza. Os participantes da FACHESF irão renovar os seus representantes para o Conselho
Deliberativo nas eleições FACHESF que será realizada em 04 de maio de 2016. Por isso precisamos
eleger candidatos comprometidos com a defesa dos Participantes ativos, aposentados e pensionistas. Vamos ﬁscalizar a administração e as contas da Fundação. Entender seu funcionamento e
combater as normas prejudiciais à nossa futura aposentadoria, tanto na previdência pública (INSS)
quanto na previdência privada. Visando fortalecer e ampliar todos os direitos e benefícios dos
trabalhadores ativos e assistidos. Assumimos o compromisso de trabalhar por uma gestão democrática e transparente.

25

José Hollanda
Suplente: Iranilton

José Hollanda, 54 anos, natural de Mossoró/RN, graduado em Engenharia Elétrica - UPE e em
Administração de Empresas - UFPE. Na Chesf, desde 1987, exerce suas atividades na DOGQ.
Participou ativamente de todas as lutas da categoria, foi dirigente sindical e está concluindo o
segundo mandato como Representante dos Trabalhadores no Conselho de Administração da
Chesf. Pretende utilizar seus conhecimentos, experiência e o bom relacionamento no Conselho
em prol de todos os participantes ativos e aposentados. Propõe, juntamente com Benigna e
Wellington Soares, exercer uma ﬁscalização preventiva, zelando pelo patrimônio dos participantes, acompanhar/analisar o desempenho das fundações com melhores resultados das aplicações
buscando inﬂuenciar as aplicações e propor alternativas que viabilizem um plano de saúde que
atenda a todos. Compromisso de divulgar e debater com os ativos e aposentados os temas de
interesse; Buscar os atuais e ex-conselheiros da Fachesf e de outras Fundações para a trocar
experiências e implementar práticas com bons resultados; Defender a permanente estimulação
dos Funcionários da Fachesf; buscar um mandato mais participativo e transparente.

26

Fábio Barreto
Suplente: João Paulo

Formado em Administração de Empresas pela UNOPAR; Pós-graduando em Gestão de Negócios e
Empreendimentos Imobiliários pela UNICESUMAR; Técnico em Eletrotécnica pela ETFSE; Técnico
em Transações Imobiliárias, registrado no CRECI-SE. Ingressou na CHESF em 2000, atuando como
Assistente Técnico Operacional III no CROP; Membro do Projeto Força das Águas. Atualmente
Conselheiro Deliberativo da FACHESF Eleito e Conselheiro Deliberativo da ANAPAR (suplente da
regional BA, SE e AL). Certiﬁcado no ICSS. A experiência desses 4 anos atuando como Conselheiro
Deliberativo na FACHESF nos trouxe a competência necessária para promover o acompanhamento dos atos de gestão e manter o compromisso que sempre assumimos com os aposentados e
ativos, somado ao apoio de João Paulo Aguiar temos a certeza que estamos no caminho certo!!!
Assim, ao longo dessa eleição iremos promover um intenso debate sobre a independência necessária nos órgãos controladores e os caminhos que queremos para o futuro da FACHESF, motivo
pelo qual ﬁzemos a composição com a CHAPA COMPETÊNCIA E COMPROMISSO.

O conteúdo publicado sobre os candidatos foi produzido por eles, sem qualquer edição ou responsabilidade da Fachesf.
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Muccini

Suplente: José Carlos

JOSÉ MUCCINI VIEIRA DE SOUZA, Bacharel em Direito, com licenciatura curta em contabilidade. Sou
Assistente Técnico de Sobradinho/BA, funcionário desde 1978. Sou candidato ao Conselho Fiscal da
FACHESF e tenho com Suplente o Companheiro Jose Carlos de Salvador/BA. Defendemos que o
papel do representante eleito não se limita a simples denúncia dos ataques aos nossos direitos. O
papel é de denunciar, organizar os trabalhadores e lutar conta esses ataques. Junte-se a nós, fortaleça nossa construção. A nossa luta pode representar a diferença no avanço e manutenção dos seus
direitos. Igualmente também não podemos esquecer a importância da democratização da FACHESF.
Pois lá estão depositados os nossos destinos, nos recursos para nossa sobrevivência. Sendo eleito
para o Conselho Fiscal, defenderei a transparência dos investimentos e contas da Fachesf, irei interagir com o Conselho Deliberativo na busca da garantia do beneﬁcio mínimo, junto à patrocinadora.
Portanto, companheiros, espero contar com seu voto, pois serei incansável no monitoramento e
ﬁscalização das atividades do Conselho Fiscal. Participação e Transparência para que possamos
trabalhar com você e por você!

32

Murilo Gondim

Suplente: Graça Fernandes

MURILO GONDIM é formado em Engenharia Mecânica pela UFPE, Pós-Graduado em Gestão Empresarial pela FGV, Mestre em Economia, Investimentos e Empresas pela UFPE. Foi Conselheiro do
CREA-PE e Coordenador da Comissão Técnica de Tomada de Contas. Examinador do Prêmio Nacional
da Qualidade. Na Chesf foi Assessor da Superintendência de Projetos e Construção de Geração,
Gerente da Divisão de Projetos de Fontes Alternativas; Administrador de Xingó; Gerente da Divisão
de Programas e Apoio Técnico; Assessor do Departamento de Obras de Xingó. Com competência e
compromisso pede o seu voto ao Conselho Fiscal para zelar pelo seu patrimônio e o da sua família.
Na Fachesf não estão investidos apenas recursos e sim o seu futuro e a sua felicidade. Pense nisto!
PROPOSTAS: [1] Aperfeiçoar a aplicação e abrangência do Fachesf-Saúde; [2] Estender o prazo do
Fachesf-Saúde Mais; [3] Lutar pela implantação de um valor dígno para o benefício mínimo; [4] Lutar
pela extensão da contribuição da patrocinadora até os 70 anos; [5] Implantar nova contribuição
paritária no Plano CD; [6] Melhorar o relacionamento e a comunicação com os participantes; [7]
Contratar assistente social para atendimento na Fachesf, em Paulo Afonso.

33

Carlos Ordonho
Suplente: Eliel Alves

Tendo tido experiëncia como Contador da Fachesf, Auditor de carreira da Chesf e larga vivência
nas áreas de ﬁnanças, controladoria e contabilidade, Carlos Ordonho possui vasto conhecimento
em gestão publica, tendo assumido o cargo de Assessor Especial da Controladoria Geral do Município de Jaboatão dos Guararapes, Diretor Financeiro da Secretaria de Saúde do Estado de
Pernambuco, Diretor Financeiro da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, Diretor
Administrativo, Financeiro e de Controladoria do Hospital das Clínicas de Pernambuco entre
outros. Dentro de seus objetivos institucionais estarão o de Fiscalizar e zelar pela Gestão Econômico-Financeira de nossa Fundação; buscar a construção de uma FACHESF ainda mais justa e voltada
para o participante; defesa de uma gestão democrática e participativa; gestão técnica, de qualidade e transparente; assegurar a aplicação e cumprimento do Código de Ética e de Conduta; busca
pela maximização dos rendimentos para os participantes e fortalecimento da FACHESF nas
negociações com a entidade Patrocinadora e de Controle.
O conteúdo publicado sobre os candidatos foi produzido por eles, sem qualquer edição ou responsabilidade da Fachesf.
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Wellington Soares
Suplente: Reginaldo Leitão

Wellington Soares, 45 anos, natural do Recife, Graduado em Ciências Contábeis pela UFPE,
Pós-graduado em Perícia Contábil - UFPE. Na Chesf, desde 1997, exerce suas atividades na DAST.
Desde que entrou na Chesf tem se dedicando à luta em defesa dos trabalhadores e do setor elétrico nacional. De 2003 a 2007 atuou no movimento sindical. De 2008 a 2010 ocupou o cargo de
Conselheiro Fiscal da Fachesf e de 2010 a 2012 foi Presidente do Conselho Fiscal da Fachesf.
Durante esse período de mandato teve a oportunidade de participar de diversos treinamentos,
seminários e congressos relacionados ao tema de Previdência Privada, visando uma atuação mais
qualiﬁcada. Como desaﬁo propõe, juntamente com José Hollanda e Benigna Nunes, exercer uma
ﬁscalização preventiva, zelando pelo patrimônio dos participantes. Consideramos importante uma
atuação articulada com o Conselho Deliberativo, o Conselho de Administração da Chesf e os
movimentos sociais, buscando um mandato mais participativo e transparente.
O conteúdo publicado sobre os candidatos foi produzido por eles, sem qualquer edição ou responsabilidade da Fachesf.
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MAIS INFORMAÇÃO

A comunicação nas Eleições
Olho na notícia

Fachesf oferece um leque de possibilidades para que o eleitor receba todas as
informações sobre o processo eleitoral e as
plataformas dos candidatos.

A

Além deste jornal (entregue aos Participantes
Ativos e Assistidos), o site da Fundação conta
com uma área especíﬁca, contendo regulamento, comunicados oﬁciais e material de campanha produzido pelos próprios candidatos.
Nos próximos dias, uma matéria da TV Fachesf
apresentará o passo-a-passo da votação pela
internet e as principais informações sobre o
voto eletrônico presencial, que utilizará um
sistema semelhante. O vídeo ﬁcará no acervo
da TV (disponível no site da Fundação) e poderá
ser consultado a qualquer momento.
Fique de olho nas informações e faça a sua
escolha consciente. Exerça seu democrático
direito de votar.
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LOCAIS DE VOTAÇÃO

42 seções eleitorais

Escolha qual ﬁca melhor para você

Agência

Nº Seção Local

Agência

Recife

01

CDSH

Teresina

26

Ambulatório Chesf

(FARE)

02

GRL - Prédio DROL

(FATS)

27

Teresina (GRO)

03

Sede 1 Bloco A

28

Boa Esperança (DRBE)

04

Sede 4 Bloco C

05

Fachesf (Paissandu)

Agência

Fachesf (Paissandu)

Fortaleza

29

Fortaleza 1 - Recepção GRN

(FAFZ)

30

Fortaleza 2 - Espaço de Convivência

31

SE Milagres

32

SE Sobral

06
07

Fachesf (Paissandu)

Agência

Nº Seção Local

Rio Largo

08

SE Rio Largo

(FARL)

09

Faceal

10

Garanhuns - Sesc (Auditório)

11

SE Angelim

Agência
São Paulo

Agência

Nº Seção Local

Salvador

12

Pituaçu - Prédio Sede

(FASV)

13

CDSH - Salvador

(FARJ)

14

Camaçari (SSUC)

Agência

15

SE Catu

Aracaju

Ubatã (Hotel Canoa Forte)

Rio de
Janeiro

Nº Seção Local

Paulo
Afonso

17

Memorial 1

Agência

18

Memorial 2

Xingó

19

Memorial 3

20

Memorial 4

21
22

GRP
Administração Itaparica

Nº Seção Local
33

São Paulo (FASP)

Nº Seção Local
34

(FAXI)

Agência

Rio de Janeiro (FARJ)

Nº Seção Local
35

Aracaju (FAJA - Centro Empresarial
Boulevard - Sala 03)

36

SE Jardim

(FAJA)

Agência

(FAPA)

Nº Seção Local

(FASP)

Agência

16

Nº Seção Local

Nº Seção Local
37

Xingó 1 (DRMX)

38

Xingó 2 (SACX)

Nº Seção Local

Campina
Grande

39

Campina Grande 1
(Ambulatório DRCL)

(FACG)

40

Campina Grande 2
(Onigrat Hotel )

Agência

Nº Seção Local

Sobradinho

23

Sobradinho 1 (GRB)

(FASB)

24

Sobradinho 2 (Usina)

41

SE Mussuré

25

SE Juazeiro

42

SE Natal
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