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Participe do processo eleitoral para escolha do Diretor de 
Benefícios e de um membro do Conselho Deliberativo e um 
membro do Conselho Fiscal (e seus respectivos suplentes). A 
votação será no dia 4 de maio, presencial ou pela internet, no 
horário das 8h30 às 17h. Os eleitos tomarão posse no dia 1º 
de junho e exercerão seus mandatos até 31 de maio de 2022.

4 de maio | 8h30 às 17h
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O papel de cada um na gestão da Fachesf
Entenda quais as responsabilidades do diretor e dos conselheiros.

Representatividade na coordenação das Eleições

Fique por dentro

Diretoria de Benefícios
A Diretoria de Benefícios (DB) 
integra a Diretoria Executiva 
da Fachesf. Cabe ao diretor – 
escolhido por eleição direta 
pelos Participantes – orientar, 
dirigir, controlar e fiscalizar as 
atividades dos órgãos técnicos 
e administrativos de sua área 
de atividade. Sob sua gestão, 
estão a Assessoria Técnica 
(ATB), a Gerência de Manu-
tenção de Benefícios (BGM), 
a Gerência de Concessão de 
Benefícios (BGC), a Central 
de Relacionamento (BCR) e 
as agências descentralizadas, 
sendo estas o principal ponto 
de contato entre a Fundação e 
seus Participantes.

Conselho Deliberativo
Órgão máximo da estrutura orga-
nizacional da Fachesf, o Conselho 
Deliberativo é responsável pela de-
finição da Política Geral de Adminis-
tração e dos Planos de Benefícios. 
Sua composição é formada por 
seis membros (e suplentes), sendo 
três escolhidos por eleição direta 
pelos Participantes e três indicados 
pela Patrocinadora Chesf. Cabe aos 
conselheiros, por exemplo, decidir 
sobre a gestão dos investimentos 
da Fundação e aplicação dos re-
cursos, reformar o Estatuto e alte-
rar os Regulamentos dos Planos, 
aprovar o Orçamento Anual, acom-
panhar a gestão e os reajustes do 
Fachesf-Saúde e determinar as re-
gras para a eleição da entidade.

logação de registro de candidatos, 
com das mesas receptoras, apu-
ração dos votos e julgamento de 
recursos em primeira instância.

Compõem a Comissão das Elei-
ções 2018:

Presidente (titular e suplente):
• Helder Rocha Falcão
• Luiz da Penha Souza da Silva 

Representante da Chesf  
(titular e suplente):

• Pedro José Selva Filho 
• Edgar Souza Gomes Neto 

Conselho Fiscal
É composto por quatro membros 
(e suplentes), sendo dois eleitos 
pelo voto direto dos Participantes 
e dois nomeados pela Patrocina-
dora. Assim como ocorre no Con-
selho Deliberativo, os conselheiros 
fiscais se reúnem mensalmente 
para examinar os resultados e 
as informações econômico-fi-
nanceiras da Fundação referen-
tes ao mês anterior. Faz parte de 
suas responsabilidades: acom-
panhar a execução da Política de 
Investimentos, emitir relatórios 
semestrais sobre os Controles 
Internos da Fundação, examinar 
minuciosamente as contas e atos 
da Diretoria Executiva e editar pa-
recer sobre o Balanço Anual.

Representante dos Sindi-
catos Majoritários (titular e 
suplente):

• Elton Barbosa da Silva 
• Gerson dos Santos Júnior 

Representante da Aposchesf
(titular e suplente):

• Robert Rego Amorim 
• Etienio Ferreira de Souza 

Representante da Fachesf
(suplentes):

• Ricardo de Lima e Souza
• Karla de Carvalho Loepert.

ara viabilizar e administrar 
todas as fases das Elei-

ções Fachesf 2018, a Fundação 
constituiu uma Comissão Coor-
denadora do Processo Eleitoral. 
Além do presidente da entidade, 
compõem o grupo um membro 
indicado pela Chesf, um indica-
do pelos Sindicatos Majoritários, 
um indicado pela Aposchesf e 
um indicado pela Fachesf.

De acordo com o Regulamen-
to (item 2.4), a Comissão tem a 
responsabilidade de coordenar 
todas as ações administrativas 
do processo, inclusive, a homo-

P



odos os Ativos e Aposentados inscritos 
na Fachesf até 16 de fevereiro de 2018 (e 

em pleno gozo de suas prerrogativas) são ap-
tos a participar do processo eleitoral. No caso 
dos pensionistas, somente os que que tenham 
completado 16 anos de idade até a data acima 
terão direito ao voto.

Para votar pelo site da Fundação, o Participante 
utilizará a mesma senha de acesso da área restri-
ta. O eleitor que não tem senha deve solicitá-la à 
Central de Relacionamento até o dia 1º de maio. 
Em caso de esquecimento, a recuperação do có-
digo pode ser feita diretamente no site e encami-
nhada para o e-mail cadastrado na Fachesf. 

Fique atento às regras para votar pelo site da Fachesf

Voto eletrônico

T

Veja como votar pelo
site da Fundação:

a) Digite o número do seu candidato à Dire-
toria de Benefícios. 
b) Caso deseje votar em branco, clique no 
botão correspondente. 

a) Ao digitar o número do seu candidato, 
você verá sua foto, nome e número. Caso 
seja essa a pessoa na qual deseja votar, cli-
que em “confirma”. 
b) Se você digitar por engano o número de 
outro candidato, basta clicar em “corrigir” 
para modificar sua opção. 

Você repetirá esse processo para votar no 
candidato ao Conselho Deliberativo e Con-
selho Fiscal até chegar ao fim da votação.

3
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No site da Fachesf, clique no banner para 
acessar a plataforma de votação online. 

01

a) Na tela seguinte, preencha seus dados 
pessoais: Patrocinadora e matrícula.
b) No campo “identificador pensionis-
ta/tutor”, digite 1 caso você seja pen-
sionista/tutor, ou 0, caso você não seja. 
c) A senha de acesso ao sistema é a 
mesma usada na área restrita do site.
d) Clique no botão entrar. 

02 a

b

c
d

(Acesse o site da Fachesf e confira o vídeo com o passo a passo completo para a votação).



4

Diretoria de Benefícios | Candidatos

 

 

GERALDO VON SOHSTEN não vem com falsas promes-
sas nem demagogia ou mentiras. Seu compromisso é 
com a ética, a transparência e com o associado. Ele sabe 
do desafio que é assumir a Diretoria de Benefícios da 
Fachesf, e coloca sua história como prova de que é o me-
lhor nome para a função. Médico da Chesf desde 1973, 
exerceu vários cargos de chefia. Sabe bem a realidade 
da Fundação, onde foi superintendente de Saúde, e co-
nhece de perto os anseios dos participantes. Geraldo é 
independente, corajoso e lutará contra a privatização da 
Chesf e suas repercussões na Fachesf, protegendo os 
interesses dos trabalhadores e associados. Quer ouvir a 

todos para construir alternativas. Alguns exemplos: Geraldo apoia a proposta de criação de um plano 
hospitalar e ambulatorial acessível, desejo de todos. Também está encomendando um estudo para 
avaliação do IPCA como indicador de reajuste do benefício dos assistidos. Mas tudo isso não surgirá 
como mágica. Vai requerer pesquisa, viabilidade econômica – para a Fachesf e para os próprios par-
ticipantes –, e, principalmente, responsabilidade. Qualidade que Geraldo tem de sobra. Afinal, cuidar 
de gente foi o que ele mais fez na vida e vai continuar fazendo na Diretoria de Benefícios da Fundação. 

Com a ameaça de privatização da Chesf, nossos re-
presentantes devem estar preparados para de-
fesa da Fachesf, nós da CHAPA EXPERIÊNCIA E  
CREDIBILIDADE estamos credenciados para represen-
tar todos os Ativos, Aposentados e Pensionistas, pos-
suindo competência, experiência comprovada e tra-
balhos realizados. SAÚDE - Defendemos a Criação de 
Plano Único que contemple consultas e exames, unifi-
cando o PAP e o Fachesf-Saúde; Contratação de mais 
médicos para os ambulatórios das regionais ampliando 
os serviços oferecidos; Ampliação do prazo do Fachesf-
-Saúde Mais; Implantação de periódico para Aposenta-

dos e Pensionistas; Ampliação da rede credenciada nas regionais ou restabelecer os convênios com 
a Unimed e Camed; PREVIDÊNCIA - Implantação de um valor digno para Benefício Mínimo; Extensão 
da contribuição da patrocinadora para o Plano CD até os 70 anos; Implantar uma contribuição paritá-
ria com maior participação da patrocinadora no Plano CD; Estender a garantia da Chesf para o Plano 
CD, do valor portado do BD em 2001; ADMINISTRAÇÃO - Continuar ampliando o relacionamento e a 
comunicação com os participantes; Otimizar os custos de administração da Fachesf; Lutar pela pere-
nidade da Fachesf, na defesa dos direitos dos participantes e de seu patrimônio.

Geraldo von Sohsten 

Raimundo Jorge

 
11
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Diretoria de Benefícios | Candidatos

 

 

André Schuler, administrador, pós graduado, foi Con-
selheiro Deliberativo Suplente da Fachesf, acionista da 
Chesf, Perito Judicial e associado da APOSCHESF. Luta 
por segurança e bem estar dos empregados, atuando 
através das CIPA’s, reuniões de acionistas, assembleias 
trabalhistas e participações em eleições para Conse-
lheiro da Chesf, sempre do lado dos trabalhadores. De-
fende a CHESF e a FACHESF através de estratégia e co-
nhecimento, que busca aprofundar. Como Suplente no 
Cons. Delib., esteve sempre presente nas reuniões, para 
conhecer melhor os bastidores da Fundação. Com isso, 
se preparou para poder enfrentar as responsabilidades 

da Diretoria de Benefícios. Hoje a CHESF enfrenta momentos difíceis e os repres. sindicais deveriam 
estar concentrados unicamente na defesa da CHESF, e NÃO com foco nas eleições da FACHESF, tra-
zendo em sua chapa, pessoas que se omitiram em colaborar na aprovação e implantação do Plano 
de Saúde para os Aposentados e Pensionistas, liderado por Salete Cordeiro com apoio da Aposchesf. 

Renovação! Mudança! Privatização Não!

Tenho 33 anos de Chesf, formado em Comunicação So-
cial/Relações Públicas e MBA em Planejamento e Ges-
tão Ambiental (FCAP/UPE). Todos sabem da investida 
do governo em tentar privatizar a Chesf. Temos travado 
uma luta imensa para evitar que isso ocorra. A privati-
zação representa perigo para os trabalhadores da ativa 
e aposentados, que podem ser surpreendidos com uma 
nova política da Chesf em relação a nossa Fundação.
Ademais, o Governo vem lutando para aprovar a refor-
ma da Previdência e, sem sucesso, por conta da nossa 
imensa mobilização, pode mirar nos Fundos de Previ-
dência. Por isso, a eleição para a Fachesf é tão impor-

tante. Pensado nesse perigo, a FRUNE e a Intersindical Nordeste indicam a nossa chapa, formada 
com identidade na luta e na relação com o movimento sindical, já que não podemos vacilar nessa 
hora. Meu nome junto com Mozart (22) Roberto Carlos (32), além Herbertt e Alfran formam a chapa 
VIRO CARRANCA. A luta é unificada. Nossas propostas apresentam a preservação e um futuro sus-
tentável para Fundação, já que aliam a experiência na luta e o conhecimento técnico para fazer uma 
gestão participativa e sólida para a Fachesf. Peço o seu voto e para os companheiros nessa eleição. 
Se mexer com a Fachesf, VIRAMOS CARRANCA!

André Schuler 

Fernando Neves 
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Conselho Deliberativo | Candidatos
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais; Professor de Direito e Legislação, Organização 
Social e Política Brasileira e Sociologia. Cursos: Relações Públicas e Chefia e Liderança 
- Centro de Formação de Profissionais–P.Afonso/BA; Administração Financeira SESI–C.
Grande/PB; Criminologia pela Universidade Regional do Nordeste–C.Grande/PB; Práti-
cas Trabalhistas SENAC. Atividade Profissional: Chefe da rede de comunicação-PA; Chefe 

do serviço de apoio administrativo–C.Grande/PB; Diretor do Sindicato dos Urbanitários de C.Grande/PB; Diretor 
Regional APOSCHESF - PB e RN; Advogado; Conselheiro Deliberativo e Fiscal da Fachesf. Capacitado nas áreas: 
atuária, contabilidade e investimentos. Certificado pelo ICSS. Presidente Aposchesf 2014-2017/2017-2020.

Aposentado, 65 anos, trabalhei na Chesf por 40 anos. Engenheiro, um dos fundadores da 
ANAPAR. Foi Diretor de Operação da Chesf, Presidente da Fachesf, Diretor de Benefícios 
e membro do Conselho Deliberativo da Fachesf eleito. O momento nos impõe travar uma 
luta constante para preservar a FACHESF com a mesma determinação de como estamos 
defendemos a Chesf da tentativa de privatização. São lutas semelhantes, que exigem 

idêntico esforço. Para essa batalha, é importante termos a opção de uma Chapa com DNA puro do compromisso 
com a luta. Por isso, lançamos a chapa VIRO CARRANCA, a luta é unificada. Atuaremos no Conselho para garantir 
um futuro sustentável da Fachesf defendendo os direitos dos Participantes. Vote certo: 14, 22, 32.

Nesse momento de incerteza, vivenciado por todos no país, devemos arregaçar as man-
gas e focar no que podemos contribuir para o bem comum, com ênfase no segmento 
profissional onde atuamos. Meu foco é o Conselho Deliberativo, da FACHESF, onde tenho 
histórico de bons serviços prestados e pretendo continuar atuando, com todo respeito, 
dedicação, coragem e comprometimento, sempre na defesa dos interesses dos empre-

gados da CHESF, FACHESF  e aposentados. Sou certificada pelo ICSS e PREVIC, tenho experiência comprovada, 
como suplente de  2010 à 2014, e  como titular do Conselho Fiscal de 2014 à maio/2018. Minha suplente Flávia 
Katiusse tem 12anos de CHESF, é de Teresina. Onde há vontade, há chance de dar certo. Conto com seu voto nº 23.

Salete Cordeiro, adv. aposentada da Chesf, pós Graduada, Certificada pelo ICSS, ex Con-
selheira e ex Diretora de Benefícios da Fachesf. Irei esclarecer a VERDADE, sobre o que 
houve com o Projeto do Plano de Saúde para os Aposentados e Pensionistas da Chesf, 
e com o Piso Mínimo, que trabalhamos em parceria com a Aposchesf, e foram “boico-
tados”. Sou candidata ao Conselho Deliberativo, (24) Sup. Zeneide; apoio para Diretor 

de Benefício André Schuler (13) e para o Cons. Fiscal Felipe CF (31) Sup. Muccini. Não confie na promessa de 
quem age como Político de Carreira - reformando prédios, para ganhar votos, gastando nosso dinheiro. Leiam 
os nossos Projetos, e esclarecimentos no material de Campanha divulgado. GESTÃO PARTICIPATIVA!

Manoel Morais | Suplente: Mendonça

Mozart | Suplente: Herbert Marinho

Beth Freire | Suplente: Flávia Katiusse

Salete Cordeiro | Suplente: Zeneide Cysneiros

21

22

23

24
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Carlos FELIPE 31 (OPI - Recife II). Matemático, mestrando em matemática, Pós 
Graduado em Biologia, trabalha na SE Recife II. Participa a 31 anos ativamente 
na luta junto a BASE de trabalhadores da CHESF. Como Conselheiro Fiscal, com 
seu suplente Muccini de Sobradinho, irá trabalhar por uma FACHESF democráti-
ca, defendendo os interesses de todos os ativos e assistidos. Irá constituir uma 

frente de trabalho, com maior clareza dos investimentos, provendo a participação da categoria, uma 
vez que contribuem a vida toda para ter uma aposentadoria mais tranquila.

Sou aposentado. Trabalhei na Chesf por 35 anos. Formado em Engenharia Elétrica, 
Eletrônica e de Segurança do Trabalho, MBA em Gestão de Negócios e Finanças Em-
presariais. Nossas propostas para a Fachesf foram construídas com a contribuição de 
vários dirigentes Sindicais do Nordeste, tornando nosso projeto plural e representati-
vo, expressando o desejo do conjunto dos participantes, tanto na relação com a política 

de seguridade, como na preservação dos nossos interesses. Nosso compromisso é atuar com total lisura na 
fiscalização dos atos praticado na Fachesf e verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários. Vote na 
luta da preservação da Fachesf, Fernando Neves -14, Mozart - 22 e Roberto Carlos - 32. A LUTA É UNIFICADA!

Carlos Ordonho, formado em Ciências Contábeis, experiência como contador da Fachesf, 
auditor da Chesf com larga vivência nas áreas de finanças, controladoria e contabilidade, 
possui vasto conhecimento em gestão pública, assumiu cargos de Assessor especial de 
Controladoria municipal e foi Diretor Financeiro de Secretarias do Estado de Pernam-
buco. Proposta: Fiscalizar e zelar por uma Gestão Econômico-Financeira-Atuarial, bus-

cando a construção de uma Fundação mais voltada para o participante, defendendo uma gestão democrática, 
participativa e transparente; assegurando o cumprimento do Código de Ética e Conduta, voltado para o fortale-
cimento com a entidade Patrocinadora e de Controle, adotando racionalização na execução orçamentária.

- Zelar pela gestão econômico-financeiro da Fachesf;
- Cumprir com as obrigações legais e estruturais, tais como:
• Atividades contábeis (parecer do balanço)
• Acompanhamento dos investimentos com foco nas aplicações e seus resultados;
• Aderência das premissas e hipóteses atuariais;

• Examinar e acompanhar a execução orçamentária;
• Enfim, contribuir para o melhor desempenho da Fachesf.

Felipe | Suplente: Muccini

Roberto Carlos | Suplente: Alfran

Carlos Ordonho | Suplente: Luis Cardoso

Adelson Neves | Suplente: Aluizio Caldas

31

32

33

34
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Locais de votação 
Agências Fachesf

Para votar presencialmente, o Participante poderá se dirigir a 
qualquer uma das seções existentes. Consulte abaixo a locali-
zação de cada uma e escolha a opção mais cômoda para você.

Agência Nº Seção Local
FARE
(Recife)

CDSH
SE Bongi
Sede 1 Bloco A
Sede 4 Bloco C
Fachesf (Paissandu)
Fachesf (Paissandu)
Fachesf (Paissandu)

01
02
03
04
05
06
07

Agência Nº Seção Local
FASV
(Bahia)

Pituaçu 
CDSH
Salvador 
Camaçari 
SSUC
SE Catu
Ubatã (Hotel Canoa Forte)

12
13

14

15
16

Agência Nº Seção Local
FARL
(Alagoas)

FARL
(Pernam-
buco)

SE Rio Largo 
FACEAL
Garanhuns 
Hotel Garanhuns Palace
SE Angelim 

08
09
10

11

Agência Nº Seção Local
FASP
(São
Paulo)

33 São Paulo (FASP)

34
Agência Nº Seção Local
FARJ
(Rio de 
Janeiro)

Rio de Janeiro (FARJ)

Agência Nº Seção Local
FAJA
(Sergipe)

Aracaju / Olindina (FAJA)
SE Jardim

35
36

Agência Nº Seção Local
FATS
(Piauí)

Ambulatório CHESF - PI
Teresina - GRO
Boa Esperança (DRBE)

26
27
28

Agência Nº Seção Local
FAFZ
(Ceará)

Fortaleza 1
Recepção GRN
Fortaleza 2
Espaço Convivência
SE Milagres
SE Sobral

29

30

31
32

Agência Nº Seção Local
FASB
(Bahia)

Sobradinho 1 (GRB)
Sobradinho 2 (Usina)
SE Juazeiro

23
24
25

Agência Nº Seção Local
FAPA
(Paulo
Afonso)

Memorial 1
Memorial  2
Memorial  3
Memorial  4
GRP (Recepção)
Administração Itaparica

17
18
19
20
21
22Jatobá/PE

Agência Nº Seção Local
FACG
(Paraíba)

Rio Grande
do Norte

Campina Grande 1
(DRCL)
Campina Grande 2 
Nord Easy Hotel
SE Mussuré
SE Natal

39

40

41
42

37
38

Agência Nº Seção Local
FAXI
(Alagoas)

Xingó 1 (DRMX)
Xingó 2 (SACX)

A hora do voto


