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Exerça o democrático direito de voto e 
escolha seus representantes na Fundação

Benefícios participam 
de debate

Candidatos a Diretor de Cada eleitor na sua seção.
Maior agilidade, segurança
e comodidade
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o próximo dia 29 de abril os Participantes Fachesf 
terão a oportunidade de vivenciar a mais autêntica 

manifestação democrática de um processo eleitoral: um 
debate entre os candidatos, com direito à troca de ideias 
entre eles e participação dos eleitores, que poderão 
acompanhar in loco e fazer perguntas.

O debate, que acontecerá no auditório do COS/Chesf, das 
10 horas ao meio-dia, será aberto ao público e contará com 
a participação dos três candidatos à Diretoria de 
Benefícios: Salete Cordeiro, Robstaine e José Hollanda. 

 

A reta final do processo eleitoral foi especialmente 
escolhida para a realização desse evento de forma a que os 
eleitores possam chegar até lá com um conhecimento 
prévio das propostas dos candidatos, podendo formular 
melhor seus questionamentos.

Os eleitores que estiverem fora da sua cidade devem se 
informar nas agências Fachesf sobre as estações da Chesf 
que estarão transmitindo o debate ao vivo.

Participe desse momento decisivo e acompanhe de perto as 
idéias e propostas dos candidatos. Será uma oportunidade 
única para reafirmar a sua escolha. Caso até lá você ainda 
não tenha definido o seu voto, o debate lhe ajudará a formar 
uma opinião e colaborar efetivamente para a construção do 
futuro da Fachesf.  
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[Diretoria Executiva]

Presidente 
Clayton Ferraz de Paiva 

Diretor de Admin. e Finanças
Luiz Ricardo da Câmara Lima 

Diretor de Benefícios
Robstaine Alves Saraiva

[Comissão Coordenadora 
da Eleição 2010]

Clayton Paiva 

Eraldo de Lima Ramos 

Wellington José da Silva 

José Luiz de Britto Sobrinho 

Eric Castro e Silva 

ocê sabia que além do site da Fachesf, existe um 
espaço na Internet especialmente dedicado à Eleição 

Fachesf 2010? Trata-se do Blog da Eleição, produzido pela 
Assessoria de Comunicação Institucional com o objetivo de 
deixar os eleitores bem informados sobre todo o processo 
eleitoral, notícias do cotidiano de campanha e, sobretudo, 
as propostas de cada candidato.

Acesse www.fachesf.com.br/eleicao2010 e confira mais 
essa ferramenta de comunicação feita especialmente para 
você.

NOTAS!
Candidatos participam de debate
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Diretoria de Benefícios
Modernidade e informação

V
 

Blog
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Diretoria | Candidatos
 

11
Integramos a CHAPA COMPETÊNCIA E CREDIBILIDADE, para o cargo de Diretora de 
Benefícios, com o apoio da APOSCHESF, e temos propostas de vários benefícios a 
serem conquistados, onde o plano de saúde para os  aposentados figura  como  
mais  "uma"  das  diversas  batalhas  que  travamos em favor dos trabalhadores da 
CHESF (na ativa ou aposentados), estando em fase de finalização, para aprovação 
dos órgãos competentes e em seguida sua implantação. 

Nossos trabalhos são realizados como compromisso assumido com os 
trabalhadores da CHESF e aposentados. Lutamos, por uma suplementação mínima 
para aqueles que estão suplementados com um valor insignificante, além de 
outros! Contamos com seu voto para execução de nossos propósitos e com sua 
parceria. VOTE FECHADO NA CHAPA Nº's 11, 21 e 33, PARA MUDAR!

Salete Cordeiro
 

12
Robstaine A. Saraiva é natural de Bodocó-PE, formado em Engenharia Elétrica na 
UFPE. Entrou na Chesf em 1983 tendo integrado o movimento pela conquista dos 
25% do salário, para os “menudos”, que havia sido extinto em 1982. Participou das 
atividades para aplicação do Decreto de Periculosidade. Nos anos 90 fez o acordo 
para o reconhecimento dos 30% de periculosidade aos engenheiros das regionais. 

Como Diretor de Benefícios eleito em 2006 priorizou para todos os Participantes a 
melhoria do atendimento, o relacionamento e a transparência das informações da 
Fachesf, implantando a Central de Relacionamento. A conquista do Benefício 
Mínimo e um Plano de Saúde mais justo será prioridade do seu próximo mandato, 
assim como a atualização das coberturas dos nossos planos previdenciários. 

Robstaine
 

13
Tenho 23 anos na Chesf e sou formado em Engenharia Elétrica e Administração de 
Empresas. Em Recife, sempre atuei nos movimentos estudantil, sindical e Cipa. 
Atualmente tenho me aprofundado nos campos de Previdência e Saúde. 

Diferente das tradicionais formas de representação – limitadas à atuação 
administrativa – a marca de nossa gestão será a permanente mobilização. Temos a 
convicção de que um mandato deve estar a serviço da saúde dos participantes, das 
campanhas salariais, das mobilizações contra o fator previdenciário e da correção 
justa das aposentadorias no INSS e na Fachesf. As conquistas são fruto da 
organização e mobilização dos participantes; não de favores patronais. 
Para garantir nossos direitos, vamos todos à luta! 

José Hollanda
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Conselho Fiscal | Candidatos
 

21
Advogado, Fundador e Diretor da APOSCHESF e, Conselheiro eleito da Fachesf. Defendo 
os Direitos dos participantes ativos/assistidos, pugnando pela justiça social, ética e 
transparência. Lutarei pelo CF independente, imparcial e participativo, fortalecendo as 
lutas dos trabalhadores. Atuarei no sentido de solucionar as injustiças na fundação.  Sou 
apoiado pela APOSCHESF e conto com seu apoio e seu voto. COMPETÊNCIA E 
CREDIBILIDADE com o compromisso de uma gestão participativa.

Manoel Morais
Suplente: Beth Freire

22
Na Chesf há 25 anos, com formação Técnica em: Eletrônica e Contabilidade. Cursando 3º 
ano de Direito. Tendo sempre atuado nos movimentos sociais. Resolvemos dedicar 
nossas energias, também, no campo previdenciário. Diferente das formas tradicionais 
de representação que se limitam a participar das votações no Conselho Fiscal a nossa 
marca será de permanente mobilização. As conquistas são frutos da organização e 
mobilização dos participantes e não de favores patronais.

Cezar
 Suplente: Paulo Sérgio

23
Maria Lúcia Gomes (Lucinha) dedica-se como poucos aos aposentados, atuando na 
Secretaria dos Aposentados do SINDURB-PE. Atuou 20 anos na Chesf, como Secretária 
Executiva e integrou o Cons. Deliberativo da Aposchesf entre 2005 e 2008.Será uma voz 
em defesa do aposentado no Conselho Fiscal, pela melhoria do Plano de Saúde. Lenilson 
Barbosa, suplente, abraçará a causa dos mais novos por uma maior contribuição da 
Patrocinadora no Plano CD e no processo de renovação da Fachesf. 

Lucinha
 Suplente: Lenilson Barbosa

24
Chesfiana, Administradora, Presidente CIPA-Sede 2010,  apresenta propostas da chapa 
Renovação e Transparência: 1)Extensão PAP aos aposentados; 2)Cobertura Nacional do 
Plano de Saúde; 3)Promover a atualização do cadastro dos Credenciados; 4)Redução de 
Custos na contratação de terceiros; 5)Realizar a cada trimestre reunião com associados 
para prestar contas/ouvir solicitações; 6)Extensão PAP Fachesf aos pais dos funcionários 
ativos; 7)% de Reajuste igual aos empregados da Fachesf.

Zeneide Cysneiros
 Suplente: Fábio Rabelo
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Conselho Deliberativo | Candidatos
 

31
Leônidas Marinho atuou por 27 anos na Chesf, na área administrativa, entre 68 e 95, em 
Paulo Afonso. Por 4 anos atuou na Prefeitura, como Secretário de Administração e foi 
eleito para o Conselho Curador da Fachesf no mandato de 87 a 89. Desde 93 é Agente da 
Fachesf.  No Conselho Deliberativo  buscará os acordos sobre os processos judiciais e a 
melhoria das Agências da Fachesf. Seu suplente, Eloi Pereira, é Administrador e  atua na 
área de Serviços Gerais na Sede.

Leônidas
 Suplente: Eloi

32
Na Chesf desde 1977, como técnico de manutenção em Salvador. Sempre atuou como 
representante de Base na defesa dos Chesfianos da ativa e aposentados no campo 
previdenciário e da saúde. Diferente das formas tradicionais de representação que se 
limitam a participar das votações no Conselho Deliberativo a nossa marca será de 
permanente mobilização. As conquistas são frutos da organização e mobilização dos 
participantes na defesa dos interesses coletivos e não de favores patronais.

Nilton Correia
 Suplente: Felipe-RCD

33
Militante desde 1985; Diretor/Delegado sindical; Conselheiro Deliberativo; Conselheiro 
ANAPAR e membro da CIPA. Comprometido com os trabalhadores estou sempre à 
disposição dos ativos, aposentados e pensionistas, elo com a Fundação, solucionando 
questões pessoais/coletivas. Luto na defesa dos trabalhadores com dedicação/ética. 
Conto com seu voto para ser o seu representante no CD da FACHESF. COMPETÊNCIA E 
CREDIBILIDADE com compromisso da gestão transparente e participativa.

Raimundo Jorge
 Suplente: Horácio Moreira

34
Chesfiano, Engenheiro, representante sindical-SENGE, apresenta propostas da chapa 
Renovação e Transparência: 1)Extensão PAP aos aposentados; 2)Cobertura Nacional do 
Plano de Saúde; 3)Promover a atualização do cadastro dos Credenciados; 4)Redução de 
Custos na contratação de terceiros; 5)Realizar a cada trimestre reunião com associados 
para prestar contas/ouvir solicitações; 6)Extensão PAP Fachesf aos pais dos funcionários 
ativos; 7)% de Reajuste igual aos empregados da Fachesf.

Aderbal Melo Jr.
 Suplente: Fernanda Azevedo
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om o objetivo de garantir maior agilidade, eficiência e 
precisão à Eleição Fachesf 2010, a Fundação realizará 

seu processo eleitoral nos moldes das eleições promovidas 
pelos tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil. Ou seja, 
além do voto eletrônico – já utilizado em eleições 
fachesfianas passadas – a grande novidade é que cada 
eleitor poderá votar apenas na seção para a qual foi 
designado, não sendo permitido o voto em separado, a 
exceção de Participantes Ativos a serviço ou Aposentados e 
Pensionistas que estejam fora do seu município.

Para que todos possam votar o mais próximo possível da sua 
casa ou do seu local de trabalho, a Fachesf criou novas 
seções eleitorais, no total de oitenta e cinco. Uma nova 
seção funcionará na sede da Chesf (Bongi) para os 
Participantes Assistidos (aposentados e pensionistas) que 
moram nas proximidades da Companhia.

Os locais de votação estão sendo amplamente informados 
aos eleitores. Os Ativos receberão e-mail informando a sua 
seção e os Aposentados uma carta, enviada pelos Correios 
ao seu domicílio. O eleitor também poderá confirmar o seu 
local  de votação através do Blog da Eleição 
(www.fachesf.com.br/eleicao2010), acessando um simples 
sistema de busca onde, ao digitar a sua matrícula, aparecerá 
o endereço da seção eleitoral.

Atenção! Antes de sair de casa confira o local onde você 
vota. Dessa forma, a votação será rápida e o resultado final 
será conhecido com muito mais rapidez. 

o momento do voto, no próximo dia 05 de maio, o 
Participante Fachesf perceberá uma mudança 

importante no teclado da urna eletrônica. Um botão será 
destinado ao voto branco, antes registrado através do zero. 
Continuarão disponíveis as teclas na cor laranja para 
correção de voto e na cor verde para confirmá-lo, após 
verificar o nome e a foto do candidato na tela.

Está cada vez mais simples e fácil de votar. Formule o seu 
voto de forma consciente e prepare-se para o encontro com 
a urna.

NOTAS!
Garanta uma eleição rápida e segura
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Cada um na sua seção
Agora ficou melhor

N
 

Cada vez mais fácil


