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A HORA DO VOTO

AGÊNCIAS FACHESF

!
Locais de votação

Diretoria de Benefícios | Candidatos
 

Con�ra as funções 
de cada cargo
PG. 2

Conheça os 
candidatos
PG. 3 a 5

Identi�que os 
locais de votação
PG. 6

 

7 de maio
DIA

8h30 às 17h

11 Raimundo Jorge

12 Edvaldo Gomes

13 Iêdo Moroni

No dia 7 de maio, a Fachesf promoverá 
eleição para escolha do diretor de 
Benefícios; de um membro titular do 
Conselho Deliberativo e um do Conse-
lho Fiscal (com seus respectivos 
suplentes). A votação será presencial 
ou pela internet, das 8h30 às 17h. Os 
novos eleitos tomarão posse dia 2 de 
junho e o mandato encerra-se em 31 
de maio de 2018.

Dizem que UMA ANDORINA NÃO FAZ VERÃO, será? Conselheiro no quinto mandato de muita luta, 
dedicação e trabalho, defendendo interesses de ativos e aposentados. Princ. Conquistas: Criação 
do FS e Central de Relacionamento; Resgate poupança; Empréstimo 10S; Comunicação constante 
com participantes; Luta pelo PS aposentados e Implantação do BM dígno; Contratação de Pessoas 
com Necessidade Especiais; Luta contra a segregação de ativos e aposentados; Pag. Acordo 
Hipotético e grande vitória do aporte de R$19 milhões feito pela Chesf para cobrir a perda de 
receita no FS, pela criação do FS+. Fiz vários cursos: ADM, Atuária, Contabilidade, Investimento, 
Governança e out, para melhor desempenhar a função. Estou preparado e capacitado para ser o 
DB. A sua melhor opção. Mais jovem, na ativa, com muita experiência e trabalho realizado. Conto 
com seu VOTO CERTO, EXPERIÊNCIA E CREDIBILIDADE - 11, 22, 32.

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

Uma das bandeiras de luta como Diretor de Benefícios será a defesa de um Plano de Saúde que 
atenda aos anseios dos trabalhadores (ativos e aposentados). Estaremos unidos aos sindicatos da 
Intersindical Nordeste, FNU e Centrais Sindicais para esse enfrentamento. Não faremos promessas 
como já se fez na eleição de 2010. Nosso compromisso é com a luta, o que sempre �zemos. Outra 
Frente será a luta contra a injustiça do não pagamento do Benefício Mínimo aos mais de 2200 
assistidos, aposentados e pensionistas que tanto contribuíram para o crescimento da CHESF. 
Lutaremos pela ativação do Fórum de Previdência junto a Eletrobras, base importante para o 
debate das questões previdenciárias. Nestes tempos de crise, estaremos ainda mais vigilantes nas 
aplicações e nos investimentos da FACHESF, para salvaguardar a rentabilidade dos planos CD, BS e 
BD dos ativos, assistidos, pensionistas e aposentados.

Principais metas: Iêdo Moroni-13 tem história de vasta experiência na área de Previdência Privada 
e na luta pelos direitos dos participantes, pedindo o seu voto para conquistar e alcançar mais 
avanços importantes para a transparência e justiça na Fundação: 1-Revisão do Piso Mínimo do 
Plano BD  minimizando o sofrimento de nossos aposentados mais humildes; 2-Modernizar o 
FACHESF-Saúde como ocorre  na ELETROBRÁS e todo o Setor Elétrico; 3-Fixar em quatro anos, sem 
recondução, mandatos dos Diretores/Conselheiros  da FACHESF; 4-Priorizar acordos em processos 
judiciais; 5-Revisão imediata das perdas do Cálculo Hipotético; 6-Publicidade mensal dos salários 
de Diretores/Conselheiros; 7-Obrigatoriedade de  licitação anual para Serviços Jurídicos e Atuariais; 
8-Maior frequência/rigor das auditorias da CHESF na Fundação e Plano de Saúde; 9.Solução de�ni-
tiva para os ambulatórios médicos; Vote Já 13.

Agência Nº Seção Nome Seção

Recife

(FARE)

001

002

003

004

005

006

007

CDSH

SE Bongi

Sede 1 Bloco A

Sede 4 Bloco C

Fachesf 1 (Paissandu)

Fachesf 2 (Paissandu)

Fachesf 3 (Paissandu)

Agência Nº Seção Nome Seção

Teresina

(FATS)

026

027

028

Ambulatório Chesf

GRO

Boa Esperança - Hall do prédio DRBE 

Agência Nº Seção Nome Seção

São Paulo
(FASP)

033 São Paulo (Agência Fachesf - FASP)

Agência Nº Seção Nome Seção

Rio de 
Janeiro
(FARJ)

034 Rio de Janeiro (Agência Fachesf - FARJ)

Agência Nº Seção Nome Seção

Fortaleza

(FAFZ)

029

030

032

031

Fortaleza 1 - Recepção GRN

Fortaleza 2 - Espaço Convivência

SE Milagres

SE Sobral 

Agência Nº Seção Nome Seção

Campina
Grande

(FACG)

039
8040

042

041

Campina Grande 1 (DRCL)

Campina Grande 2 

Onigrat Hotel (Centro)

SE Mussuré

SE Natal

Agência Nº Seção Nome Seção

Paulo
Afonso

(FAPA)

017

018

019

020

021

022

Memorial Chesf 1

Memorial  Chesf 2

Memorial  Chesf 3

Memorial  Chesf 4

GRP

Administração Itaparica

Agência Nº Seção Nome Seção

Sobradinho

(FASB)

023

024

025

Sobradinho 1 (GRB)

Sobradinho 2 (Usina) - DROB

SE Juazeiro

Agência Nº Seção Nome Seção

Salvador

(FASV)

012

013

014

015

016

Pituaçu - Prédio Sede - Salvador

CDSH- Salvador

Camaçari - BA 

Catu - BA

Ubatã - Pousada Canoa Forte 

Av. Landulfo Alves , nº 146.

Agência Nº Seção Nome Seção

Rio Largo

(FARL)

008

009

010

011

SE Rio Largo

FACEAL | Av. Fernandes Lima, 

nº 3565, Farol - Maceió

Garanhuns | R. Manoel Clemente, 

Nº 136  ·  Centro

SE Angelim - Sala de Reunião

Agência Nº Seção Nome Seção

AracaJu
(FAJA)

035

036

Aracaju / Olindina (FAJA)

SE Jardim

Agência Nº Seção Nome Seção

Xingó
(FAXI)

037

038

Xingó 1 - Usina (DRMX)

Xingó 2 - Administração (SACX)

Exerça o democrático direito de voto    
e escolha seus representantes.  

O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos.
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Conselho Fiscal | Candidatos

 
31 Reginaldo Leitão 

Suplente: Norman Costa 

[Diretoria Executiva

Presidente
Clayton Ferraz de Paiva 

Diretor de Admin. e Finanças
José Roque Fagundes da Silva

Maria da Salete Cordeiro de 
Sousa

FIQUE POR DENTRO!
Saiba o que faz o diretor de Benefícios e os conselheiros 
Fiscal e Deliberativo

O papel de cada um na gestão da Fachesf Conselho Deliberativo | Candidatos

 
Diretoria
de Benefícios

32 Macelo Macedo 
Suplente: Professor Galdino

33 Beth Freire 
Suplente: Nilton Correia 

34 Genivaldo Marques 
Suplente: Alexandre Chagas 

21 Iranilton
Suplente: Tatiana Learth 

22 Manoel Morais 
Suplente: Eliel

23 Nilton Rodrigues
Suplente: Xenilson Pessoa 

A Diretoria de Benefícios integra a 
Diretoria Executiva da Fachesf.  Cabe 
ao diretor orientar, dirigir, controlar e 
�scalizar as atividades dos órgãos 
técnicos e administrativos de sua área 
de atividade: Assessoria Técnica, 
Gerência de Manutenção de Benefí-
cios (BGM), Central de Relacionamen-
to e Agências (BCR) e Gerência de 
Concessão de Benefícios (BGC). 

O candidato ao Conselho Deliberativo da FACHESF, Manoel Morais, assume: Trabalhar por uma 
GESTÃO mais moderna, debatendo iniciativas comprometidas com princípios éticos e respeito 
ao direito de todos. Defender seu PATRIMÔNIO lutando contra atos lesivos para que seus recur-
sos sejam empregados com lisura e respaldo técnico. Manter, com a APOSCHESF e Intersindical, 
debate aberto, dando continuidade ao trabalho desenvolvido por Raimundo Jorge durante sua 
atuação. Dinamizar a ASSISTÊNCIA SOCIAL com projetos para a melhoria da qualidade de vida, 
segundo Estatuto e legislação vigentes; Desenvolver ações para otimizar o ATENDIMENTO MÉDI-
CO-HOSPITALAR, buscando reduzir o sofrimento dos associados. Lutar por um novo PLANO DE 
SAÚDE. Continuar lutando por um PISO MÍNIMO digno para atender as necessidades dos assisti-
dos. Defender melhores CONDIÇÕES DE TRABALHO E SALARIAL para funcionários da FACHESF.

Haja vista a importância dessa eleição, e após consulta a diversos companheiros, decidi então 
me candidatar ao Conselho Deliberativo para representar a nossa categoria. Com histórico de 
luta de 30 anos em defesa dos trabalhadores, não será diferente no Conselho, onde  atuaremos 
com �rmeza, autonomia e transparência nas questões de interesse de todos os associados. O 
nosso compromisso é lutar por uma Fachesf democrática e voltada para atender às necessida-
des dos participantes. Agiremos dentro do Conselho contra qualquer mudança que venha a 
prejudicar os direitos e os benefícios. É importante e fundamental a participação de todos os 
associados ativos e assistidos no processo eleitoral que  se realizará em nossa fundação, uma vez 
que precisamos juntos organizar e garantir os direitos já conquistados, assim como ampliá-los. 
Com esse compromisso, contamos com o seu voto e apoio nesta luta.

Companheiras e Companheiros Ches�anos, Ativos e Assistidos, mais uma vez estou sendo 
convocado pela Intersindical Nordeste para representar os trabalhadores ativos e assistidos no 
Conselho Deliberativo da Fachesf nas Eleições em 07/05/2014. É claro que preciso do aval e do 
apoio de todos vocês que sempre con�aram a mim outras tarefas. Sinto-me preparado, porque 
acompanho de perto a Fachesf há muito tempo e serei a partir de novembro mais um suple-
mentado, com tempo integral para me dedicar a nossa Fundação. Precisamos dar mais transpa-
rência nas deliberações da Fundação, informando a todos os trabalhadores ativos e assistidos as 
decisões tomadas. Por esses motivos quero contar mais uma vez com o apoio de todos vocês, 
nesse novo pleito. Apoio também Edvaldo Gomes (12) para Diretor de Benefício e Reginaldo 
Leitão (31) para o Conselho Fiscal, até a vitória, Iranilton Leal (21).

Companheiras e companheiros, tenho, ao longo dos anos, vivenciado muitas alterações na Legis-
lação Previdenciária. Entretanto, a busca de solidez da nossa instituição é o motivo maior que nos 
move para esta postulação. Sendo este desa�o apoiado pela Intersindical Nordeste, para repre-
sentar os interesses dos trabalhadores ativos e assistidos. Estaremos atentos ao cenário previden-
ciário junto à Anapar e demais instituições a�ns, sempre buscando interferir de forma proativa 
nos rumos dos nossos interesses de maneira ampla e irrestrita. Conselho Fiscal vote: 31 Reginaldo 
Leitão SNCP.

Eu, MACELO MACÊDO – 32 (suplente: Prof.º Galdino), junto com RAIMUNDO JORGE – 11 e 
MANOEL MORAES – 22 (suplente: Eliel Alves), formamos a Chapa Experiência e Credibilidade. 
Única chapa com todos os candidatos titulares certi�cados pelo ICSS, uma exigência da Resolu-
ção 3792/2009. Lutaremos pelos interesses dos empregados da Chesf e da Fachesf e dos Aposen-
tados, buscando, dentro da legislação, ajudar na construção de uma Fachesf mais justa, voltada 
realmente para o participante. Lutaremos pela implantação do BENFÍCIO MÍNIMO e de um 
PLANO DE SAÚDE que atenda às necessidades dos nossos aposentados.

No Conselho Fiscal representarei os empregados da ativa, os aposentados  e pensionistas 
buscando Participação e Transparência. Tenho história de lutas pela categoria, fui suplente do 
Conselho Fiscal mandato até maio de 2014. Suplente tive oportunidade de participar de reuniões, 
cursos e seminários da Fachesf, para me capacitar. Técnica em atuária, investimentos e seguros, 
com 32 anos na DF da Chesf, com experiência pro�ssional para o cargo a que estou candidata. 
Conto com seu voto (33) e me eleger como sua representante para �scalizar e zelar pela Gestão 
Econômico Financeira da nossa Fundação.

Genivaldo Marques é economista da Chesf. Foi admitido em 1976 e tem especialização em 
gestão estratégica de negócios, cenários macroeconômicos e análise econômica. Sua atuação no 
Conselho será pautada pela visão técnica no acompanhamento da política de investimentos 
procurando maximizar os rendimentos para os participantes. Pretende lutar contra a prática 
contábil de “marcação a mercado” dos ativos de renda �xa que tem causado prejuízos aos associa-
dos da FACHESF reduzindo suas reservas principalmente do plano CD. Seu suplente é administra-
dor na área de contratos.

Conselho Fiscal

O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos. O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos.

É o órgão máximo da estrutura 
organizacional da Fachesf, responsá-
vel pela de�nição da Política Geral de 
Administração e dos Planos de Benefí-
cios. É composto por seis membros (e 
respectivos suplentes), dos quais três 
são escolhidos por meio de eleição 
direta pelos Participantes e três são 
indicados pela Patrocinadora (Chesf ). 
Os conselheiros têm uma série de 
atribuições, dentre elas: decidir sobre 
a gestão dos investimentos e aplica-
ção dos recursos, reformar o Estatuto 
da Fundação e alterar os Regulamen-
tos dos Planos de Benefícios, acompa-
nhar a gestão e decidir sobre a 

Conselho
Deliberativo

O Conselho Fiscal é composto por 
quatro membros (com seus respecti-
vos suplentes), sendo dois eleitos 
pelo voto direto dos Participantes e 
dois nomeados pela Patrocinadora. 
Da mesma forma que o Conselho 
Deliberativo, o Conselho Fiscal se 
reúne mensalmente para examinar 
os resultados e as informações 
econômico-�nanceiras da Fundação 
referentes ao mês anterior. Além 
disso, tem entre as suas responsabili-
dades: acompanhamento da execu-
ção 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.  

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 Estratégi-
co da Fundação e a gestão do Fachesf--
Saúde (de�nindo, inclusive, o percentu-
al de reajuste anual do Plano) e deter-
minar as regras para a Eleição Fachesf.  

Votação pela
Internet utilizará
mesma senha 
da área restrita

Participante que for votar 
pelo site www.fachesf.com.br 

deverá estar atento a sua senha de 
acesso à área restrita, que será 
exigida para entrar no sistema de 
votação. Por isso, o eleitor que 
esqueceu sua senha tem até o dia 
3 de maio para solicitar uma nova 
à Central de Relacionamento. 
Poderão votar todos os Participan-
tes Ativos e Assistidos regularmen-
te inscritos na Fachesf até 10 de 
fevereiro de 2014 e em pleno gozo 
de suas prerrogativas. No caso de 
Bene�ciários, votarão apenas os 
Assistidos titulares de recebimento 
de pensão que tenham completa-
do 16 anos de idade até 10 de 
fevereiro de 2014. 

O

[Comissão Coordenadora
da Eleição 2014 - Titulares]

Clayton Paiva · Presidente

Ricardo Lima · Fachesf

Pablo Baracho · Chesf

José Luiz Sobrinho · Aposchesf

Fernando Neves · Sindicatos
Majoritários

10 mil exemplares

VOTO VIA WEB

Editado pela Assessoria de 
Comunicação Institucional da 
Fachesf - Fundação Chesf de 
Assistência e Seguridade Social
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A HORA DO VOTO

AGÊNCIAS FACHESF

!
Locais de votação

Diretoria de Benefícios | Candidatos
 

Con�ra as funções 
de cada cargo
PG. 2

Conheça os 
candidatos
PG. 3 a 5

Identi�que os 
locais de votação
PG. 6

 

7 de maio
DIA

8h30 às 17h

11 Raimundo Jorge

12 Edvaldo Gomes

13 Iêdo Moroni

No dia 7 de maio, a Fachesf promoverá 
eleição para escolha do diretor de 
Benefícios; de um membro titular do 
Conselho Deliberativo e um do Conse-
lho Fiscal (com seus respectivos 
suplentes). A votação será presencial 
ou pela internet, das 8h30 às 17h. Os 
novos eleitos tomarão posse dia 2 de 
junho e o mandato encerra-se em 31 
de maio de 2018.

Dizem que UMA ANDORINA NÃO FAZ VERÃO, será? Conselheiro no quinto mandato de muita luta, 
dedicação e trabalho, defendendo interesses de ativos e aposentados. Princ. Conquistas: Criação 
do FS e Central de Relacionamento; Resgate poupança; Empréstimo 10S; Comunicação constante 
com participantes; Luta pelo PS aposentados e Implantação do BM dígno; Contratação de Pessoas 
com Necessidade Especiais; Luta contra a segregação de ativos e aposentados; Pag. Acordo 
Hipotético e grande vitória do aporte de R$19 milhões feito pela Chesf para cobrir a perda de 
receita no FS, pela criação do FS+. Fiz vários cursos: ADM, Atuária, Contabilidade, Investimento, 
Governança e out, para melhor desempenhar a função. Estou preparado e capacitado para ser o 
DB. A sua melhor opção. Mais jovem, na ativa, com muita experiência e trabalho realizado. Conto 
com seu VOTO CERTO, EXPERIÊNCIA E CREDIBILIDADE - 11, 22, 32.

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

Uma das bandeiras de luta como Diretor de Benefícios será a defesa de um Plano de Saúde que 
atenda aos anseios dos trabalhadores (ativos e aposentados). Estaremos unidos aos sindicatos da 
Intersindical Nordeste, FNU e Centrais Sindicais para esse enfrentamento. Não faremos promessas 
como já se fez na eleição de 2010. Nosso compromisso é com a luta, o que sempre �zemos. Outra 
Frente será a luta contra a injustiça do não pagamento do Benefício Mínimo aos mais de 2200 
assistidos, aposentados e pensionistas que tanto contribuíram para o crescimento da CHESF. 
Lutaremos pela ativação do Fórum de Previdência junto a Eletrobras, base importante para o 
debate das questões previdenciárias. Nestes tempos de crise, estaremos ainda mais vigilantes nas 
aplicações e nos investimentos da FACHESF, para salvaguardar a rentabilidade dos planos CD, BS e 
BD dos ativos, assistidos, pensionistas e aposentados.

Principais metas: Iêdo Moroni-13 tem história de vasta experiência na área de Previdência Privada 
e na luta pelos direitos dos participantes, pedindo o seu voto para conquistar e alcançar mais 
avanços importantes para a transparência e justiça na Fundação: 1-Revisão do Piso Mínimo do 
Plano BD  minimizando o sofrimento de nossos aposentados mais humildes; 2-Modernizar o 
FACHESF-Saúde como ocorre  na ELETROBRÁS e todo o Setor Elétrico; 3-Fixar em quatro anos, sem 
recondução, mandatos dos Diretores/Conselheiros  da FACHESF; 4-Priorizar acordos em processos 
judiciais; 5-Revisão imediata das perdas do Cálculo Hipotético; 6-Publicidade mensal dos salários 
de Diretores/Conselheiros; 7-Obrigatoriedade de  licitação anual para Serviços Jurídicos e Atuariais; 
8-Maior frequência/rigor das auditorias da CHESF na Fundação e Plano de Saúde; 9.Solução de�ni-
tiva para os ambulatórios médicos; Vote Já 13.

Agência Nº Seção Nome Seção

Recife

(FARE)

001

002

003

004

005

006

007

CDSH

SE Bongi

Sede 1 Bloco A

Sede 4 Bloco C

Fachesf 1 (Paissandu)

Fachesf 2 (Paissandu)

Fachesf 3 (Paissandu)

Agência Nº Seção Nome Seção

Teresina

(FATS)

026

027

028

Ambulatório Chesf

GRO

Boa Esperança - Hall do prédio DRBE 

Agência Nº Seção Nome Seção

São Paulo
(FASP)

033 São Paulo (Agência Fachesf - FASP)

Agência Nº Seção Nome Seção

Rio de 
Janeiro
(FARJ)

034 Rio de Janeiro (Agência Fachesf - FARJ)

Agência Nº Seção Nome Seção

Fortaleza

(FAFZ)

029

030

032

031

Fortaleza 1 - Recepção GRN

Fortaleza 2 - Espaço Convivência

SE Milagres

SE Sobral 

Agência Nº Seção Nome Seção

Campina
Grande

(FACG)

039
8040

042

041

Campina Grande 1 (DRCL)

Campina Grande 2 

Onigrat Hotel (Centro)

SE Mussuré

SE Natal

Agência Nº Seção Nome Seção

Paulo
Afonso

(FAPA)

017

018

019

020

021

022

Memorial Chesf 1

Memorial  Chesf 2

Memorial  Chesf 3

Memorial  Chesf 4

GRP

Administração Itaparica

Agência Nº Seção Nome Seção

Sobradinho

(FASB)

023

024

025

Sobradinho 1 (GRB)

Sobradinho 2 (Usina) - DROB

SE Juazeiro

Agência Nº Seção Nome Seção

Salvador

(FASV)

012

013

014

015

016

Pituaçu - Prédio Sede - Salvador

CDSH- Salvador

Camaçari - BA 

Catu - BA

Ubatã - Pousada Canoa Forte 

Av. Landulfo Alves , nº 146.

Agência Nº Seção Nome Seção

Rio Largo

(FARL)

008

009

010

011

SE Rio Largo

FACEAL | Av. Fernandes Lima, 

nº 3565, Farol - Maceió

Garanhuns | R. Manoel Clemente, 

Nº 136  ·  Centro

SE Angelim - Sala de Reunião

Agência Nº Seção Nome Seção

AracaJu
(FAJA)

035

036

Aracaju / Olindina (FAJA)

SE Jardim

Agência Nº Seção Nome Seção

Xingó
(FAXI)

037

038

Xingó 1 - Usina (DRMX)

Xingó 2 - Administração (SACX)

Exerça o democrático direito de voto    
e escolha seus representantes.  

O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos.
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Conselho Fiscal | Candidatos

 
31 Reginaldo Leitão 

Suplente: Norman Costa 

[Diretoria Executiva

Presidente
Clayton Ferraz de Paiva 

Diretor de Admin. e Finanças
José Roque Fagundes da Silva

Maria da Salete Cordeiro de 
Sousa

FIQUE POR DENTRO!
Saiba o que faz o diretor de Benefícios e os conselheiros 
Fiscal e Deliberativo

O papel de cada um na gestão da Fachesf Conselho Deliberativo | Candidatos

 
Diretoria
de Benefícios

32 Macelo Macedo 
Suplente: Professor Galdino

33 Beth Freire 
Suplente: Nilton Correia 

34 Genivaldo Marques 
Suplente: Alexandre Chagas 

21 Iranilton
Suplente: Tatiana Learth 

22 Manoel Morais 
Suplente: Eliel

23 Nilton Rodrigues
Suplente: Xenilson Pessoa 

A Diretoria de Benefícios integra a 
Diretoria Executiva da Fachesf.  Cabe 
ao diretor orientar, dirigir, controlar e 
�scalizar as atividades dos órgãos 
técnicos e administrativos de sua área 
de atividade: Assessoria Técnica, 
Gerência de Manutenção de Benefí-
cios (BGM), Central de Relacionamen-
to e Agências (BCR) e Gerência de 
Concessão de Benefícios (BGC). 

O candidato ao Conselho Deliberativo da FACHESF, Manoel Morais, assume: Trabalhar por uma 
GESTÃO mais moderna, debatendo iniciativas comprometidas com princípios éticos e respeito 
ao direito de todos. Defender seu PATRIMÔNIO lutando contra atos lesivos para que seus recur-
sos sejam empregados com lisura e respaldo técnico. Manter, com a APOSCHESF e Intersindical, 
debate aberto, dando continuidade ao trabalho desenvolvido por Raimundo Jorge durante sua 
atuação. Dinamizar a ASSISTÊNCIA SOCIAL com projetos para a melhoria da qualidade de vida, 
segundo Estatuto e legislação vigentes; Desenvolver ações para otimizar o ATENDIMENTO MÉDI-
CO-HOSPITALAR, buscando reduzir o sofrimento dos associados. Lutar por um novo PLANO DE 
SAÚDE. Continuar lutando por um PISO MÍNIMO digno para atender as necessidades dos assisti-
dos. Defender melhores CONDIÇÕES DE TRABALHO E SALARIAL para funcionários da FACHESF.

Haja vista a importância dessa eleição, e após consulta a diversos companheiros, decidi então 
me candidatar ao Conselho Deliberativo para representar a nossa categoria. Com histórico de 
luta de 30 anos em defesa dos trabalhadores, não será diferente no Conselho, onde  atuaremos 
com �rmeza, autonomia e transparência nas questões de interesse de todos os associados. O 
nosso compromisso é lutar por uma Fachesf democrática e voltada para atender às necessida-
des dos participantes. Agiremos dentro do Conselho contra qualquer mudança que venha a 
prejudicar os direitos e os benefícios. É importante e fundamental a participação de todos os 
associados ativos e assistidos no processo eleitoral que  se realizará em nossa fundação, uma vez 
que precisamos juntos organizar e garantir os direitos já conquistados, assim como ampliá-los. 
Com esse compromisso, contamos com o seu voto e apoio nesta luta.

Companheiras e Companheiros Ches�anos, Ativos e Assistidos, mais uma vez estou sendo 
convocado pela Intersindical Nordeste para representar os trabalhadores ativos e assistidos no 
Conselho Deliberativo da Fachesf nas Eleições em 07/05/2014. É claro que preciso do aval e do 
apoio de todos vocês que sempre con�aram a mim outras tarefas. Sinto-me preparado, porque 
acompanho de perto a Fachesf há muito tempo e serei a partir de novembro mais um suple-
mentado, com tempo integral para me dedicar a nossa Fundação. Precisamos dar mais transpa-
rência nas deliberações da Fundação, informando a todos os trabalhadores ativos e assistidos as 
decisões tomadas. Por esses motivos quero contar mais uma vez com o apoio de todos vocês, 
nesse novo pleito. Apoio também Edvaldo Gomes (12) para Diretor de Benefício e Reginaldo 
Leitão (31) para o Conselho Fiscal, até a vitória, Iranilton Leal (21).

Companheiras e companheiros, tenho, ao longo dos anos, vivenciado muitas alterações na Legis-
lação Previdenciária. Entretanto, a busca de solidez da nossa instituição é o motivo maior que nos 
move para esta postulação. Sendo este desa�o apoiado pela Intersindical Nordeste, para repre-
sentar os interesses dos trabalhadores ativos e assistidos. Estaremos atentos ao cenário previden-
ciário junto à Anapar e demais instituições a�ns, sempre buscando interferir de forma proativa 
nos rumos dos nossos interesses de maneira ampla e irrestrita. Conselho Fiscal vote: 31 Reginaldo 
Leitão SNCP.

Eu, MACELO MACÊDO – 32 (suplente: Prof.º Galdino), junto com RAIMUNDO JORGE – 11 e 
MANOEL MORAES – 22 (suplente: Eliel Alves), formamos a Chapa Experiência e Credibilidade. 
Única chapa com todos os candidatos titulares certi�cados pelo ICSS, uma exigência da Resolu-
ção 3792/2009. Lutaremos pelos interesses dos empregados da Chesf e da Fachesf e dos Aposen-
tados, buscando, dentro da legislação, ajudar na construção de uma Fachesf mais justa, voltada 
realmente para o participante. Lutaremos pela implantação do BENFÍCIO MÍNIMO e de um 
PLANO DE SAÚDE que atenda às necessidades dos nossos aposentados.

No Conselho Fiscal representarei os empregados da ativa, os aposentados  e pensionistas 
buscando Participação e Transparência. Tenho história de lutas pela categoria, fui suplente do 
Conselho Fiscal mandato até maio de 2014. Suplente tive oportunidade de participar de reuniões, 
cursos e seminários da Fachesf, para me capacitar. Técnica em atuária, investimentos e seguros, 
com 32 anos na DF da Chesf, com experiência pro�ssional para o cargo a que estou candidata. 
Conto com seu voto (33) e me eleger como sua representante para �scalizar e zelar pela Gestão 
Econômico Financeira da nossa Fundação.

Genivaldo Marques é economista da Chesf. Foi admitido em 1976 e tem especialização em 
gestão estratégica de negócios, cenários macroeconômicos e análise econômica. Sua atuação no 
Conselho será pautada pela visão técnica no acompanhamento da política de investimentos 
procurando maximizar os rendimentos para os participantes. Pretende lutar contra a prática 
contábil de “marcação a mercado” dos ativos de renda �xa que tem causado prejuízos aos associa-
dos da FACHESF reduzindo suas reservas principalmente do plano CD. Seu suplente é administra-
dor na área de contratos.

Conselho Fiscal

O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos. O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos.

É o órgão máximo da estrutura 
organizacional da Fachesf, responsá-
vel pela de�nição da Política Geral de 
Administração e dos Planos de Benefí-
cios. É composto por seis membros (e 
respectivos suplentes), dos quais três 
são escolhidos por meio de eleição 
direta pelos Participantes e três são 
indicados pela Patrocinadora (Chesf ). 
Os conselheiros têm uma série de 
atribuições, dentre elas: decidir sobre 
a gestão dos investimentos e aplica-
ção dos recursos, reformar o Estatuto 
da Fundação e alterar os Regulamen-
tos dos Planos de Benefícios, acompa-
nhar a gestão e decidir sobre a 

Conselho
Deliberativo

O Conselho Fiscal é composto por 
quatro membros (com seus respecti-
vos suplentes), sendo dois eleitos 
pelo voto direto dos Participantes e 
dois nomeados pela Patrocinadora. 
Da mesma forma que o Conselho 
Deliberativo, o Conselho Fiscal se 
reúne mensalmente para examinar 
os resultados e as informações 
econômico-�nanceiras da Fundação 
referentes ao mês anterior. Além 
disso, tem entre as suas responsabili-
dades: acompanhamento da execu-
ção 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.  

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 Estratégi-
co da Fundação e a gestão do Fachesf--
Saúde (de�nindo, inclusive, o percentu-
al de reajuste anual do Plano) e deter-
minar as regras para a Eleição Fachesf.  

Votação pela
Internet utilizará
mesma senha 
da área restrita

Participante que for votar 
pelo site www.fachesf.com.br 

deverá estar atento a sua senha de 
acesso à área restrita, que será 
exigida para entrar no sistema de 
votação. Por isso, o eleitor que 
esqueceu sua senha tem até o dia 
3 de maio para solicitar uma nova 
à Central de Relacionamento. 
Poderão votar todos os Participan-
tes Ativos e Assistidos regularmen-
te inscritos na Fachesf até 10 de 
fevereiro de 2014 e em pleno gozo 
de suas prerrogativas. No caso de 
Bene�ciários, votarão apenas os 
Assistidos titulares de recebimento 
de pensão que tenham completa-
do 16 anos de idade até 10 de 
fevereiro de 2014. 

O

[Comissão Coordenadora
da Eleição 2014 - Titulares]

Clayton Paiva · Presidente

Ricardo Lima · Fachesf

Pablo Baracho · Chesf

José Luiz Sobrinho · Aposchesf

Fernando Neves · Sindicatos
Majoritários

10 mil exemplares
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31 Reginaldo Leitão 

Suplente: Norman Costa 

[Diretoria Executiva

Presidente
Clayton Ferraz de Paiva 

Diretor de Admin. e Finanças
José Roque Fagundes da Silva

Maria da Salete Cordeiro de 
Sousa

FIQUE POR DENTRO!
Saiba o que faz o diretor de Benefícios e os conselheiros 
Fiscal e Deliberativo

O papel de cada um na gestão da Fachesf Conselho Deliberativo | Candidatos

 
Diretoria
de Benefícios

32 Macelo Macedo 
Suplente: Professor Galdino

33 Beth Freire 
Suplente: Nilton Correia 

34 Genivaldo Marques 
Suplente: Alexandre Chagas 

21 Iranilton
Suplente: Tatiana Learth 

22 Manoel Morais 
Suplente: Eliel

23 Nilton Rodrigues
Suplente: Xenilson Pessoa 

A Diretoria de Benefícios integra a 
Diretoria Executiva da Fachesf.  Cabe 
ao diretor orientar, dirigir, controlar e 
�scalizar as atividades dos órgãos 
técnicos e administrativos de sua área 
de atividade: Assessoria Técnica, 
Gerência de Manutenção de Benefí-
cios (BGM), Central de Relacionamen-
to e Agências (BCR) e Gerência de 
Concessão de Benefícios (BGC). 

O candidato ao Conselho Deliberativo da FACHESF, Manoel Morais, assume: Trabalhar por uma 
GESTÃO mais moderna, debatendo iniciativas comprometidas com princípios éticos e respeito 
ao direito de todos. Defender seu PATRIMÔNIO lutando contra atos lesivos para que seus recur-
sos sejam empregados com lisura e respaldo técnico. Manter, com a APOSCHESF e Intersindical, 
debate aberto, dando continuidade ao trabalho desenvolvido por Raimundo Jorge durante sua 
atuação. Dinamizar a ASSISTÊNCIA SOCIAL com projetos para a melhoria da qualidade de vida, 
segundo Estatuto e legislação vigentes; Desenvolver ações para otimizar o ATENDIMENTO MÉDI-
CO-HOSPITALAR, buscando reduzir o sofrimento dos associados. Lutar por um novo PLANO DE 
SAÚDE. Continuar lutando por um PISO MÍNIMO digno para atender as necessidades dos assisti-
dos. Defender melhores CONDIÇÕES DE TRABALHO E SALARIAL para funcionários da FACHESF.

Haja vista a importância dessa eleição, e após consulta a diversos companheiros, decidi então 
me candidatar ao Conselho Deliberativo para representar a nossa categoria. Com histórico de 
luta de 30 anos em defesa dos trabalhadores, não será diferente no Conselho, onde  atuaremos 
com �rmeza, autonomia e transparência nas questões de interesse de todos os associados. O 
nosso compromisso é lutar por uma Fachesf democrática e voltada para atender às necessida-
des dos participantes. Agiremos dentro do Conselho contra qualquer mudança que venha a 
prejudicar os direitos e os benefícios. É importante e fundamental a participação de todos os 
associados ativos e assistidos no processo eleitoral que  se realizará em nossa fundação, uma vez 
que precisamos juntos organizar e garantir os direitos já conquistados, assim como ampliá-los. 
Com esse compromisso, contamos com o seu voto e apoio nesta luta.

Companheiras e Companheiros Ches�anos, Ativos e Assistidos, mais uma vez estou sendo 
convocado pela Intersindical Nordeste para representar os trabalhadores ativos e assistidos no 
Conselho Deliberativo da Fachesf nas Eleições em 07/05/2014. É claro que preciso do aval e do 
apoio de todos vocês que sempre con�aram a mim outras tarefas. Sinto-me preparado, porque 
acompanho de perto a Fachesf há muito tempo e serei a partir de novembro mais um suple-
mentado, com tempo integral para me dedicar a nossa Fundação. Precisamos dar mais transpa-
rência nas deliberações da Fundação, informando a todos os trabalhadores ativos e assistidos as 
decisões tomadas. Por esses motivos quero contar mais uma vez com o apoio de todos vocês, 
nesse novo pleito. Apoio também Edvaldo Gomes (12) para Diretor de Benefício e Reginaldo 
Leitão (31) para o Conselho Fiscal, até a vitória, Iranilton Leal (21).

Companheiras e companheiros, tenho, ao longo dos anos, vivenciado muitas alterações na Legis-
lação Previdenciária. Entretanto, a busca de solidez da nossa instituição é o motivo maior que nos 
move para esta postulação. Sendo este desa�o apoiado pela Intersindical Nordeste, para repre-
sentar os interesses dos trabalhadores ativos e assistidos. Estaremos atentos ao cenário previden-
ciário junto à Anapar e demais instituições a�ns, sempre buscando interferir de forma proativa 
nos rumos dos nossos interesses de maneira ampla e irrestrita. Conselho Fiscal vote: 31 Reginaldo 
Leitão SNCP.

Eu, MACELO MACÊDO – 32 (suplente: Prof.º Galdino), junto com RAIMUNDO JORGE – 11 e 
MANOEL MORAES – 22 (suplente: Eliel Alves), formamos a Chapa Experiência e Credibilidade. 
Única chapa com todos os candidatos titulares certi�cados pelo ICSS, uma exigência da Resolu-
ção 3792/2009. Lutaremos pelos interesses dos empregados da Chesf e da Fachesf e dos Aposen-
tados, buscando, dentro da legislação, ajudar na construção de uma Fachesf mais justa, voltada 
realmente para o participante. Lutaremos pela implantação do BENFÍCIO MÍNIMO e de um 
PLANO DE SAÚDE que atenda às necessidades dos nossos aposentados.

No Conselho Fiscal representarei os empregados da ativa, os aposentados  e pensionistas 
buscando Participação e Transparência. Tenho história de lutas pela categoria, fui suplente do 
Conselho Fiscal mandato até maio de 2014. Suplente tive oportunidade de participar de reuniões, 
cursos e seminários da Fachesf, para me capacitar. Técnica em atuária, investimentos e seguros, 
com 32 anos na DF da Chesf, com experiência pro�ssional para o cargo a que estou candidata. 
Conto com seu voto (33) e me eleger como sua representante para �scalizar e zelar pela Gestão 
Econômico Financeira da nossa Fundação.

Genivaldo Marques é economista da Chesf. Foi admitido em 1976 e tem especialização em 
gestão estratégica de negócios, cenários macroeconômicos e análise econômica. Sua atuação no 
Conselho será pautada pela visão técnica no acompanhamento da política de investimentos 
procurando maximizar os rendimentos para os participantes. Pretende lutar contra a prática 
contábil de “marcação a mercado” dos ativos de renda �xa que tem causado prejuízos aos associa-
dos da FACHESF reduzindo suas reservas principalmente do plano CD. Seu suplente é administra-
dor na área de contratos.

Conselho Fiscal

O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos. O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos.

É o órgão máximo da estrutura 
organizacional da Fachesf, responsá-
vel pela de�nição da Política Geral de 
Administração e dos Planos de Benefí-
cios. É composto por seis membros (e 
respectivos suplentes), dos quais três 
são escolhidos por meio de eleição 
direta pelos Participantes e três são 
indicados pela Patrocinadora (Chesf ). 
Os conselheiros têm uma série de 
atribuições, dentre elas: decidir sobre 
a gestão dos investimentos e aplica-
ção dos recursos, reformar o Estatuto 
da Fundação e alterar os Regulamen-
tos dos Planos de Benefícios, acompa-
nhar a gestão e decidir sobre a 

Conselho
Deliberativo

O Conselho Fiscal é composto por 
quatro membros (com seus respecti-
vos suplentes), sendo dois eleitos 
pelo voto direto dos Participantes e 
dois nomeados pela Patrocinadora. 
Da mesma forma que o Conselho 
Deliberativo, o Conselho Fiscal se 
reúne mensalmente para examinar 
os resultados e as informações 
econômico-�nanceiras da Fundação 
referentes ao mês anterior. Além 
disso, tem entre as suas responsabili-
dades: acompanhamento da execu-
ção 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.  

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 Estratégi-
co da Fundação e a gestão do Fachesf--
Saúde (de�nindo, inclusive, o percentu-
al de reajuste anual do Plano) e deter-
minar as regras para a Eleição Fachesf.  

Votação pela
Internet utilizará
mesma senha 
da área restrita

Participante que for votar 
pelo site www.fachesf.com.br 

deverá estar atento a sua senha de 
acesso à área restrita, que será 
exigida para entrar no sistema de 
votação. Por isso, o eleitor que 
esqueceu sua senha tem até o dia 
3 de maio para solicitar uma nova 
à Central de Relacionamento. 
Poderão votar todos os Participan-
tes Ativos e Assistidos regularmen-
te inscritos na Fachesf até 10 de 
fevereiro de 2014 e em pleno gozo 
de suas prerrogativas. No caso de 
Bene�ciários, votarão apenas os 
Assistidos titulares de recebimento 
de pensão que tenham completa-
do 16 anos de idade até 10 de 
fevereiro de 2014. 

O

[Comissão Coordenadora
da Eleição 2014 - Titulares]

Clayton Paiva · Presidente

Ricardo Lima · Fachesf

Pablo Baracho · Chesf

José Luiz Sobrinho · Aposchesf

Fernando Neves · Sindicatos
Majoritários

10 mil exemplares
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31 Reginaldo Leitão 

Suplente: Norman Costa 

[Diretoria Executiva

Presidente
Clayton Ferraz de Paiva 

Diretor de Admin. e Finanças
José Roque Fagundes da Silva

Maria da Salete Cordeiro de 
Sousa

FIQUE POR DENTRO!
Saiba o que faz o diretor de Benefícios e os conselheiros 
Fiscal e Deliberativo

O papel de cada um na gestão da Fachesf Conselho Deliberativo | Candidatos

 
Diretoria
de Benefícios

32 Macelo Macedo 
Suplente: Professor Galdino

33 Beth Freire 
Suplente: Nilton Correia 

34 Genivaldo Marques 
Suplente: Alexandre Chagas 

21 Iranilton
Suplente: Tatiana Learth 

22 Manoel Morais 
Suplente: Eliel

23 Nilton Rodrigues
Suplente: Xenilson Pessoa 

A Diretoria de Benefícios integra a 
Diretoria Executiva da Fachesf.  Cabe 
ao diretor orientar, dirigir, controlar e 
�scalizar as atividades dos órgãos 
técnicos e administrativos de sua área 
de atividade: Assessoria Técnica, 
Gerência de Manutenção de Benefí-
cios (BGM), Central de Relacionamen-
to e Agências (BCR) e Gerência de 
Concessão de Benefícios (BGC). 

O candidato ao Conselho Deliberativo da FACHESF, Manoel Morais, assume: Trabalhar por uma 
GESTÃO mais moderna, debatendo iniciativas comprometidas com princípios éticos e respeito 
ao direito de todos. Defender seu PATRIMÔNIO lutando contra atos lesivos para que seus recur-
sos sejam empregados com lisura e respaldo técnico. Manter, com a APOSCHESF e Intersindical, 
debate aberto, dando continuidade ao trabalho desenvolvido por Raimundo Jorge durante sua 
atuação. Dinamizar a ASSISTÊNCIA SOCIAL com projetos para a melhoria da qualidade de vida, 
segundo Estatuto e legislação vigentes; Desenvolver ações para otimizar o ATENDIMENTO MÉDI-
CO-HOSPITALAR, buscando reduzir o sofrimento dos associados. Lutar por um novo PLANO DE 
SAÚDE. Continuar lutando por um PISO MÍNIMO digno para atender as necessidades dos assisti-
dos. Defender melhores CONDIÇÕES DE TRABALHO E SALARIAL para funcionários da FACHESF.

Haja vista a importância dessa eleição, e após consulta a diversos companheiros, decidi então 
me candidatar ao Conselho Deliberativo para representar a nossa categoria. Com histórico de 
luta de 30 anos em defesa dos trabalhadores, não será diferente no Conselho, onde  atuaremos 
com �rmeza, autonomia e transparência nas questões de interesse de todos os associados. O 
nosso compromisso é lutar por uma Fachesf democrática e voltada para atender às necessida-
des dos participantes. Agiremos dentro do Conselho contra qualquer mudança que venha a 
prejudicar os direitos e os benefícios. É importante e fundamental a participação de todos os 
associados ativos e assistidos no processo eleitoral que  se realizará em nossa fundação, uma vez 
que precisamos juntos organizar e garantir os direitos já conquistados, assim como ampliá-los. 
Com esse compromisso, contamos com o seu voto e apoio nesta luta.

Companheiras e Companheiros Ches�anos, Ativos e Assistidos, mais uma vez estou sendo 
convocado pela Intersindical Nordeste para representar os trabalhadores ativos e assistidos no 
Conselho Deliberativo da Fachesf nas Eleições em 07/05/2014. É claro que preciso do aval e do 
apoio de todos vocês que sempre con�aram a mim outras tarefas. Sinto-me preparado, porque 
acompanho de perto a Fachesf há muito tempo e serei a partir de novembro mais um suple-
mentado, com tempo integral para me dedicar a nossa Fundação. Precisamos dar mais transpa-
rência nas deliberações da Fundação, informando a todos os trabalhadores ativos e assistidos as 
decisões tomadas. Por esses motivos quero contar mais uma vez com o apoio de todos vocês, 
nesse novo pleito. Apoio também Edvaldo Gomes (12) para Diretor de Benefício e Reginaldo 
Leitão (31) para o Conselho Fiscal, até a vitória, Iranilton Leal (21).

Companheiras e companheiros, tenho, ao longo dos anos, vivenciado muitas alterações na Legis-
lação Previdenciária. Entretanto, a busca de solidez da nossa instituição é o motivo maior que nos 
move para esta postulação. Sendo este desa�o apoiado pela Intersindical Nordeste, para repre-
sentar os interesses dos trabalhadores ativos e assistidos. Estaremos atentos ao cenário previden-
ciário junto à Anapar e demais instituições a�ns, sempre buscando interferir de forma proativa 
nos rumos dos nossos interesses de maneira ampla e irrestrita. Conselho Fiscal vote: 31 Reginaldo 
Leitão SNCP.

Eu, MACELO MACÊDO – 32 (suplente: Prof.º Galdino), junto com RAIMUNDO JORGE – 11 e 
MANOEL MORAES – 22 (suplente: Eliel Alves), formamos a Chapa Experiência e Credibilidade. 
Única chapa com todos os candidatos titulares certi�cados pelo ICSS, uma exigência da Resolu-
ção 3792/2009. Lutaremos pelos interesses dos empregados da Chesf e da Fachesf e dos Aposen-
tados, buscando, dentro da legislação, ajudar na construção de uma Fachesf mais justa, voltada 
realmente para o participante. Lutaremos pela implantação do BENFÍCIO MÍNIMO e de um 
PLANO DE SAÚDE que atenda às necessidades dos nossos aposentados.

No Conselho Fiscal representarei os empregados da ativa, os aposentados  e pensionistas 
buscando Participação e Transparência. Tenho história de lutas pela categoria, fui suplente do 
Conselho Fiscal mandato até maio de 2014. Suplente tive oportunidade de participar de reuniões, 
cursos e seminários da Fachesf, para me capacitar. Técnica em atuária, investimentos e seguros, 
com 32 anos na DF da Chesf, com experiência pro�ssional para o cargo a que estou candidata. 
Conto com seu voto (33) e me eleger como sua representante para �scalizar e zelar pela Gestão 
Econômico Financeira da nossa Fundação.

Genivaldo Marques é economista da Chesf. Foi admitido em 1976 e tem especialização em 
gestão estratégica de negócios, cenários macroeconômicos e análise econômica. Sua atuação no 
Conselho será pautada pela visão técnica no acompanhamento da política de investimentos 
procurando maximizar os rendimentos para os participantes. Pretende lutar contra a prática 
contábil de “marcação a mercado” dos ativos de renda �xa que tem causado prejuízos aos associa-
dos da FACHESF reduzindo suas reservas principalmente do plano CD. Seu suplente é administra-
dor na área de contratos.

Conselho Fiscal

O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos. O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos.

É o órgão máximo da estrutura 
organizacional da Fachesf, responsá-
vel pela de�nição da Política Geral de 
Administração e dos Planos de Benefí-
cios. É composto por seis membros (e 
respectivos suplentes), dos quais três 
são escolhidos por meio de eleição 
direta pelos Participantes e três são 
indicados pela Patrocinadora (Chesf ). 
Os conselheiros têm uma série de 
atribuições, dentre elas: decidir sobre 
a gestão dos investimentos e aplica-
ção dos recursos, reformar o Estatuto 
da Fundação e alterar os Regulamen-
tos dos Planos de Benefícios, acompa-
nhar a gestão e decidir sobre a 

Conselho
Deliberativo

O Conselho Fiscal é composto por 
quatro membros (com seus respecti-
vos suplentes), sendo dois eleitos 
pelo voto direto dos Participantes e 
dois nomeados pela Patrocinadora. 
Da mesma forma que o Conselho 
Deliberativo, o Conselho Fiscal se 
reúne mensalmente para examinar 
os resultados e as informações 
econômico-�nanceiras da Fundação 
referentes ao mês anterior. Além 
disso, tem entre as suas responsabili-
dades: acompanhamento da execu-
ção 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.  

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 Estratégi-
co da Fundação e a gestão do Fachesf--
Saúde (de�nindo, inclusive, o percentu-
al de reajuste anual do Plano) e deter-
minar as regras para a Eleição Fachesf.  

Votação pela
Internet utilizará
mesma senha 
da área restrita

Participante que for votar 
pelo site www.fachesf.com.br 

deverá estar atento a sua senha de 
acesso à área restrita, que será 
exigida para entrar no sistema de 
votação. Por isso, o eleitor que 
esqueceu sua senha tem até o dia 
3 de maio para solicitar uma nova 
à Central de Relacionamento. 
Poderão votar todos os Participan-
tes Ativos e Assistidos regularmen-
te inscritos na Fachesf até 10 de 
fevereiro de 2014 e em pleno gozo 
de suas prerrogativas. No caso de 
Bene�ciários, votarão apenas os 
Assistidos titulares de recebimento 
de pensão que tenham completa-
do 16 anos de idade até 10 de 
fevereiro de 2014. 

O

[Comissão Coordenadora
da Eleição 2014 - Titulares]

Clayton Paiva · Presidente

Ricardo Lima · Fachesf

Pablo Baracho · Chesf

José Luiz Sobrinho · Aposchesf

Fernando Neves · Sindicatos
Majoritários

10 mil exemplares

VOTO VIA WEB

Editado pela Assessoria de 
Comunicação Institucional da 
Fachesf - Fundação Chesf de 
Assistência e Seguridade Social
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A HORA DO VOTO

AGÊNCIAS FACHESF

!
Locais de votação

Diretoria de Benefícios | Candidatos
 

Con�ra as funções 
de cada cargo
PG. 2

Conheça os 
candidatos
PG. 3 a 5

Identi�que os 
locais de votação
PG. 6

 

7 de maio
DIA

8h30 às 17h

11 Raimundo Jorge

12 Edvaldo Gomes

13 Iêdo Moroni

No dia 7 de maio, a Fachesf promoverá 
eleição para escolha do diretor de 
Benefícios; de um membro titular do 
Conselho Deliberativo e um do Conse-
lho Fiscal (com seus respectivos 
suplentes). A votação será presencial 
ou pela internet, das 8h30 às 17h. Os 
novos eleitos tomarão posse dia 2 de 
junho e o mandato encerra-se em 31 
de maio de 2018.

Dizem que UMA ANDORINA NÃO FAZ VERÃO, será? Conselheiro no quinto mandato de muita luta, 
dedicação e trabalho, defendendo interesses de ativos e aposentados. Princ. Conquistas: Criação 
do FS e Central de Relacionamento; Resgate poupança; Empréstimo 10S; Comunicação constante 
com participantes; Luta pelo PS aposentados e Implantação do BM dígno; Contratação de Pessoas 
com Necessidade Especiais; Luta contra a segregação de ativos e aposentados; Pag. Acordo 
Hipotético e grande vitória do aporte de R$19 milhões feito pela Chesf para cobrir a perda de 
receita no FS, pela criação do FS+. Fiz vários cursos: ADM, Atuária, Contabilidade, Investimento, 
Governança e out, para melhor desempenhar a função. Estou preparado e capacitado para ser o 
DB. A sua melhor opção. Mais jovem, na ativa, com muita experiência e trabalho realizado. Conto 
com seu VOTO CERTO, EXPERIÊNCIA E CREDIBILIDADE - 11, 22, 32.

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

Uma das bandeiras de luta como Diretor de Benefícios será a defesa de um Plano de Saúde que 
atenda aos anseios dos trabalhadores (ativos e aposentados). Estaremos unidos aos sindicatos da 
Intersindical Nordeste, FNU e Centrais Sindicais para esse enfrentamento. Não faremos promessas 
como já se fez na eleição de 2010. Nosso compromisso é com a luta, o que sempre �zemos. Outra 
Frente será a luta contra a injustiça do não pagamento do Benefício Mínimo aos mais de 2200 
assistidos, aposentados e pensionistas que tanto contribuíram para o crescimento da CHESF. 
Lutaremos pela ativação do Fórum de Previdência junto a Eletrobras, base importante para o 
debate das questões previdenciárias. Nestes tempos de crise, estaremos ainda mais vigilantes nas 
aplicações e nos investimentos da FACHESF, para salvaguardar a rentabilidade dos planos CD, BS e 
BD dos ativos, assistidos, pensionistas e aposentados.

Principais metas: Iêdo Moroni-13 tem história de vasta experiência na área de Previdência Privada 
e na luta pelos direitos dos participantes, pedindo o seu voto para conquistar e alcançar mais 
avanços importantes para a transparência e justiça na Fundação: 1-Revisão do Piso Mínimo do 
Plano BD  minimizando o sofrimento de nossos aposentados mais humildes; 2-Modernizar o 
FACHESF-Saúde como ocorre  na ELETROBRÁS e todo o Setor Elétrico; 3-Fixar em quatro anos, sem 
recondução, mandatos dos Diretores/Conselheiros  da FACHESF; 4-Priorizar acordos em processos 
judiciais; 5-Revisão imediata das perdas do Cálculo Hipotético; 6-Publicidade mensal dos salários 
de Diretores/Conselheiros; 7-Obrigatoriedade de  licitação anual para Serviços Jurídicos e Atuariais; 
8-Maior frequência/rigor das auditorias da CHESF na Fundação e Plano de Saúde; 9.Solução de�ni-
tiva para os ambulatórios médicos; Vote Já 13.

Agência Nº Seção Nome Seção

Recife

(FARE)

001

002

003

004

005

006

007

CDSH

SE Bongi

Sede 1 Bloco A

Sede 4 Bloco C

Fachesf 1 (Paissandu)

Fachesf 2 (Paissandu)

Fachesf 3 (Paissandu)

Agência Nº Seção Nome Seção

Teresina

(FATS)

026

027

028

Ambulatório Chesf

GRO

Boa Esperança - Hall do prédio DRBE 

Agência Nº Seção Nome Seção

São Paulo
(FASP)

033 São Paulo (Agência Fachesf - FASP)

Agência Nº Seção Nome Seção

Rio de 
Janeiro
(FARJ)

034 Rio de Janeiro (Agência Fachesf - FARJ)

Agência Nº Seção Nome Seção

Fortaleza

(FAFZ)

029

030

032

031

Fortaleza 1 - Recepção GRN

Fortaleza 2 - Espaço Convivência

SE Milagres

SE Sobral 

Agência Nº Seção Nome Seção

Campina
Grande

(FACG)

039
8040

042

041

Campina Grande 1 (DRCL)

Campina Grande 2 

Onigrat Hotel (Centro)

SE Mussuré

SE Natal

Agência Nº Seção Nome Seção

Paulo
Afonso

(FAPA)

017

018

019

020

021

022

Memorial Chesf 1

Memorial  Chesf 2

Memorial  Chesf 3

Memorial  Chesf 4

GRP

Administração Itaparica

Agência Nº Seção Nome Seção

Sobradinho

(FASB)

023

024

025

Sobradinho 1 (GRB)

Sobradinho 2 (Usina) - DROB

SE Juazeiro

Agência Nº Seção Nome Seção

Salvador

(FASV)

012

013

014

015

016

Pituaçu - Prédio Sede - Salvador

CDSH- Salvador

Camaçari - BA 

Catu - BA

Ubatã - Pousada Canoa Forte 

Av. Landulfo Alves , nº 146.

Agência Nº Seção Nome Seção

Rio Largo

(FARL)

008

009

010

011

SE Rio Largo

FACEAL | Av. Fernandes Lima, 

nº 3565, Farol - Maceió

Garanhuns | R. Manoel Clemente, 

Nº 136  ·  Centro

SE Angelim - Sala de Reunião

Agência Nº Seção Nome Seção

AracaJu
(FAJA)

035

036

Aracaju / Olindina (FAJA)

SE Jardim

Agência Nº Seção Nome Seção

Xingó
(FAXI)

037

038

Xingó 1 - Usina (DRMX)

Xingó 2 - Administração (SACX)

Exerça o democrático direito de voto    
e escolha seus representantes.  

O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos.

02 0504
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Laura Jane de Lima

[Redação]
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Corisco Design

[Tiragem]
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31 Reginaldo Leitão 

Suplente: Norman Costa 

[Diretoria Executiva

Presidente
Clayton Ferraz de Paiva 

Diretor de Admin. e Finanças
José Roque Fagundes da Silva

Maria da Salete Cordeiro de 
Sousa

FIQUE POR DENTRO!
Saiba o que faz o diretor de Benefícios e os conselheiros 
Fiscal e Deliberativo

O papel de cada um na gestão da Fachesf Conselho Deliberativo | Candidatos

 
Diretoria
de Benefícios

32 Macelo Macedo 
Suplente: Professor Galdino

33 Beth Freire 
Suplente: Nilton Correia 

34 Genivaldo Marques 
Suplente: Alexandre Chagas 

21 Iranilton
Suplente: Tatiana Learth 

22 Manoel Morais 
Suplente: Eliel

23 Nilton Rodrigues
Suplente: Xenilson Pessoa 

A Diretoria de Benefícios integra a 
Diretoria Executiva da Fachesf.  Cabe 
ao diretor orientar, dirigir, controlar e 
�scalizar as atividades dos órgãos 
técnicos e administrativos de sua área 
de atividade: Assessoria Técnica, 
Gerência de Manutenção de Benefí-
cios (BGM), Central de Relacionamen-
to e Agências (BCR) e Gerência de 
Concessão de Benefícios (BGC). 

O candidato ao Conselho Deliberativo da FACHESF, Manoel Morais, assume: Trabalhar por uma 
GESTÃO mais moderna, debatendo iniciativas comprometidas com princípios éticos e respeito 
ao direito de todos. Defender seu PATRIMÔNIO lutando contra atos lesivos para que seus recur-
sos sejam empregados com lisura e respaldo técnico. Manter, com a APOSCHESF e Intersindical, 
debate aberto, dando continuidade ao trabalho desenvolvido por Raimundo Jorge durante sua 
atuação. Dinamizar a ASSISTÊNCIA SOCIAL com projetos para a melhoria da qualidade de vida, 
segundo Estatuto e legislação vigentes; Desenvolver ações para otimizar o ATENDIMENTO MÉDI-
CO-HOSPITALAR, buscando reduzir o sofrimento dos associados. Lutar por um novo PLANO DE 
SAÚDE. Continuar lutando por um PISO MÍNIMO digno para atender as necessidades dos assisti-
dos. Defender melhores CONDIÇÕES DE TRABALHO E SALARIAL para funcionários da FACHESF.

Haja vista a importância dessa eleição, e após consulta a diversos companheiros, decidi então 
me candidatar ao Conselho Deliberativo para representar a nossa categoria. Com histórico de 
luta de 30 anos em defesa dos trabalhadores, não será diferente no Conselho, onde  atuaremos 
com �rmeza, autonomia e transparência nas questões de interesse de todos os associados. O 
nosso compromisso é lutar por uma Fachesf democrática e voltada para atender às necessida-
des dos participantes. Agiremos dentro do Conselho contra qualquer mudança que venha a 
prejudicar os direitos e os benefícios. É importante e fundamental a participação de todos os 
associados ativos e assistidos no processo eleitoral que  se realizará em nossa fundação, uma vez 
que precisamos juntos organizar e garantir os direitos já conquistados, assim como ampliá-los. 
Com esse compromisso, contamos com o seu voto e apoio nesta luta.

Companheiras e Companheiros Ches�anos, Ativos e Assistidos, mais uma vez estou sendo 
convocado pela Intersindical Nordeste para representar os trabalhadores ativos e assistidos no 
Conselho Deliberativo da Fachesf nas Eleições em 07/05/2014. É claro que preciso do aval e do 
apoio de todos vocês que sempre con�aram a mim outras tarefas. Sinto-me preparado, porque 
acompanho de perto a Fachesf há muito tempo e serei a partir de novembro mais um suple-
mentado, com tempo integral para me dedicar a nossa Fundação. Precisamos dar mais transpa-
rência nas deliberações da Fundação, informando a todos os trabalhadores ativos e assistidos as 
decisões tomadas. Por esses motivos quero contar mais uma vez com o apoio de todos vocês, 
nesse novo pleito. Apoio também Edvaldo Gomes (12) para Diretor de Benefício e Reginaldo 
Leitão (31) para o Conselho Fiscal, até a vitória, Iranilton Leal (21).

Companheiras e companheiros, tenho, ao longo dos anos, vivenciado muitas alterações na Legis-
lação Previdenciária. Entretanto, a busca de solidez da nossa instituição é o motivo maior que nos 
move para esta postulação. Sendo este desa�o apoiado pela Intersindical Nordeste, para repre-
sentar os interesses dos trabalhadores ativos e assistidos. Estaremos atentos ao cenário previden-
ciário junto à Anapar e demais instituições a�ns, sempre buscando interferir de forma proativa 
nos rumos dos nossos interesses de maneira ampla e irrestrita. Conselho Fiscal vote: 31 Reginaldo 
Leitão SNCP.

Eu, MACELO MACÊDO – 32 (suplente: Prof.º Galdino), junto com RAIMUNDO JORGE – 11 e 
MANOEL MORAES – 22 (suplente: Eliel Alves), formamos a Chapa Experiência e Credibilidade. 
Única chapa com todos os candidatos titulares certi�cados pelo ICSS, uma exigência da Resolu-
ção 3792/2009. Lutaremos pelos interesses dos empregados da Chesf e da Fachesf e dos Aposen-
tados, buscando, dentro da legislação, ajudar na construção de uma Fachesf mais justa, voltada 
realmente para o participante. Lutaremos pela implantação do BENFÍCIO MÍNIMO e de um 
PLANO DE SAÚDE que atenda às necessidades dos nossos aposentados.

No Conselho Fiscal representarei os empregados da ativa, os aposentados  e pensionistas 
buscando Participação e Transparência. Tenho história de lutas pela categoria, fui suplente do 
Conselho Fiscal mandato até maio de 2014. Suplente tive oportunidade de participar de reuniões, 
cursos e seminários da Fachesf, para me capacitar. Técnica em atuária, investimentos e seguros, 
com 32 anos na DF da Chesf, com experiência pro�ssional para o cargo a que estou candidata. 
Conto com seu voto (33) e me eleger como sua representante para �scalizar e zelar pela Gestão 
Econômico Financeira da nossa Fundação.

Genivaldo Marques é economista da Chesf. Foi admitido em 1976 e tem especialização em 
gestão estratégica de negócios, cenários macroeconômicos e análise econômica. Sua atuação no 
Conselho será pautada pela visão técnica no acompanhamento da política de investimentos 
procurando maximizar os rendimentos para os participantes. Pretende lutar contra a prática 
contábil de “marcação a mercado” dos ativos de renda �xa que tem causado prejuízos aos associa-
dos da FACHESF reduzindo suas reservas principalmente do plano CD. Seu suplente é administra-
dor na área de contratos.

Conselho Fiscal

O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos. O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos.

É o órgão máximo da estrutura 
organizacional da Fachesf, responsá-
vel pela de�nição da Política Geral de 
Administração e dos Planos de Benefí-
cios. É composto por seis membros (e 
respectivos suplentes), dos quais três 
são escolhidos por meio de eleição 
direta pelos Participantes e três são 
indicados pela Patrocinadora (Chesf ). 
Os conselheiros têm uma série de 
atribuições, dentre elas: decidir sobre 
a gestão dos investimentos e aplica-
ção dos recursos, reformar o Estatuto 
da Fundação e alterar os Regulamen-
tos dos Planos de Benefícios, acompa-
nhar a gestão e decidir sobre a 

Conselho
Deliberativo

O Conselho Fiscal é composto por 
quatro membros (com seus respecti-
vos suplentes), sendo dois eleitos 
pelo voto direto dos Participantes e 
dois nomeados pela Patrocinadora. 
Da mesma forma que o Conselho 
Deliberativo, o Conselho Fiscal se 
reúne mensalmente para examinar 
os resultados e as informações 
econômico-�nanceiras da Fundação 
referentes ao mês anterior. Além 
disso, tem entre as suas responsabili-
dades: acompanhamento da execu-
ção 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.  

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 Estratégi-
co da Fundação e a gestão do Fachesf--
Saúde (de�nindo, inclusive, o percentu-
al de reajuste anual do Plano) e deter-
minar as regras para a Eleição Fachesf.  

Votação pela
Internet utilizará
mesma senha 
da área restrita

Participante que for votar 
pelo site www.fachesf.com.br 

deverá estar atento a sua senha de 
acesso à área restrita, que será 
exigida para entrar no sistema de 
votação. Por isso, o eleitor que 
esqueceu sua senha tem até o dia 
3 de maio para solicitar uma nova 
à Central de Relacionamento. 
Poderão votar todos os Participan-
tes Ativos e Assistidos regularmen-
te inscritos na Fachesf até 10 de 
fevereiro de 2014 e em pleno gozo 
de suas prerrogativas. No caso de 
Bene�ciários, votarão apenas os 
Assistidos titulares de recebimento 
de pensão que tenham completa-
do 16 anos de idade até 10 de 
fevereiro de 2014. 

O

[Comissão Coordenadora
da Eleição 2014 - Titulares]

Clayton Paiva · Presidente

Ricardo Lima · Fachesf

Pablo Baracho · Chesf

José Luiz Sobrinho · Aposchesf

Fernando Neves · Sindicatos
Majoritários

10 mil exemplares

VOTO VIA WEB
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31 Reginaldo Leitão 

Suplente: Norman Costa 

[Diretoria Executiva

Presidente
Clayton Ferraz de Paiva 

Diretor de Admin. e Finanças
José Roque Fagundes da Silva

Maria da Salete Cordeiro de 
Sousa

FIQUE POR DENTRO!
Saiba o que faz o diretor de Benefícios e os conselheiros 
Fiscal e Deliberativo

O papel de cada um na gestão da Fachesf Conselho Deliberativo | Candidatos

 
Diretoria
de Benefícios

32 Macelo Macedo 
Suplente: Professor Galdino

33 Beth Freire 
Suplente: Nilton Correia 

34 Genivaldo Marques 
Suplente: Alexandre Chagas 

21 Iranilton
Suplente: Tatiana Learth 

22 Manoel Morais 
Suplente: Eliel

23 Nilton Rodrigues
Suplente: Xenilson Pessoa 

A Diretoria de Benefícios integra a 
Diretoria Executiva da Fachesf.  Cabe 
ao diretor orientar, dirigir, controlar e 
�scalizar as atividades dos órgãos 
técnicos e administrativos de sua área 
de atividade: Assessoria Técnica, 
Gerência de Manutenção de Benefí-
cios (BGM), Central de Relacionamen-
to e Agências (BCR) e Gerência de 
Concessão de Benefícios (BGC). 

O candidato ao Conselho Deliberativo da FACHESF, Manoel Morais, assume: Trabalhar por uma 
GESTÃO mais moderna, debatendo iniciativas comprometidas com princípios éticos e respeito 
ao direito de todos. Defender seu PATRIMÔNIO lutando contra atos lesivos para que seus recur-
sos sejam empregados com lisura e respaldo técnico. Manter, com a APOSCHESF e Intersindical, 
debate aberto, dando continuidade ao trabalho desenvolvido por Raimundo Jorge durante sua 
atuação. Dinamizar a ASSISTÊNCIA SOCIAL com projetos para a melhoria da qualidade de vida, 
segundo Estatuto e legislação vigentes; Desenvolver ações para otimizar o ATENDIMENTO MÉDI-
CO-HOSPITALAR, buscando reduzir o sofrimento dos associados. Lutar por um novo PLANO DE 
SAÚDE. Continuar lutando por um PISO MÍNIMO digno para atender as necessidades dos assisti-
dos. Defender melhores CONDIÇÕES DE TRABALHO E SALARIAL para funcionários da FACHESF.

Haja vista a importância dessa eleição, e após consulta a diversos companheiros, decidi então 
me candidatar ao Conselho Deliberativo para representar a nossa categoria. Com histórico de 
luta de 30 anos em defesa dos trabalhadores, não será diferente no Conselho, onde  atuaremos 
com �rmeza, autonomia e transparência nas questões de interesse de todos os associados. O 
nosso compromisso é lutar por uma Fachesf democrática e voltada para atender às necessida-
des dos participantes. Agiremos dentro do Conselho contra qualquer mudança que venha a 
prejudicar os direitos e os benefícios. É importante e fundamental a participação de todos os 
associados ativos e assistidos no processo eleitoral que  se realizará em nossa fundação, uma vez 
que precisamos juntos organizar e garantir os direitos já conquistados, assim como ampliá-los. 
Com esse compromisso, contamos com o seu voto e apoio nesta luta.

Companheiras e Companheiros Ches�anos, Ativos e Assistidos, mais uma vez estou sendo 
convocado pela Intersindical Nordeste para representar os trabalhadores ativos e assistidos no 
Conselho Deliberativo da Fachesf nas Eleições em 07/05/2014. É claro que preciso do aval e do 
apoio de todos vocês que sempre con�aram a mim outras tarefas. Sinto-me preparado, porque 
acompanho de perto a Fachesf há muito tempo e serei a partir de novembro mais um suple-
mentado, com tempo integral para me dedicar a nossa Fundação. Precisamos dar mais transpa-
rência nas deliberações da Fundação, informando a todos os trabalhadores ativos e assistidos as 
decisões tomadas. Por esses motivos quero contar mais uma vez com o apoio de todos vocês, 
nesse novo pleito. Apoio também Edvaldo Gomes (12) para Diretor de Benefício e Reginaldo 
Leitão (31) para o Conselho Fiscal, até a vitória, Iranilton Leal (21).

Companheiras e companheiros, tenho, ao longo dos anos, vivenciado muitas alterações na Legis-
lação Previdenciária. Entretanto, a busca de solidez da nossa instituição é o motivo maior que nos 
move para esta postulação. Sendo este desa�o apoiado pela Intersindical Nordeste, para repre-
sentar os interesses dos trabalhadores ativos e assistidos. Estaremos atentos ao cenário previden-
ciário junto à Anapar e demais instituições a�ns, sempre buscando interferir de forma proativa 
nos rumos dos nossos interesses de maneira ampla e irrestrita. Conselho Fiscal vote: 31 Reginaldo 
Leitão SNCP.

Eu, MACELO MACÊDO – 32 (suplente: Prof.º Galdino), junto com RAIMUNDO JORGE – 11 e 
MANOEL MORAES – 22 (suplente: Eliel Alves), formamos a Chapa Experiência e Credibilidade. 
Única chapa com todos os candidatos titulares certi�cados pelo ICSS, uma exigência da Resolu-
ção 3792/2009. Lutaremos pelos interesses dos empregados da Chesf e da Fachesf e dos Aposen-
tados, buscando, dentro da legislação, ajudar na construção de uma Fachesf mais justa, voltada 
realmente para o participante. Lutaremos pela implantação do BENFÍCIO MÍNIMO e de um 
PLANO DE SAÚDE que atenda às necessidades dos nossos aposentados.

No Conselho Fiscal representarei os empregados da ativa, os aposentados  e pensionistas 
buscando Participação e Transparência. Tenho história de lutas pela categoria, fui suplente do 
Conselho Fiscal mandato até maio de 2014. Suplente tive oportunidade de participar de reuniões, 
cursos e seminários da Fachesf, para me capacitar. Técnica em atuária, investimentos e seguros, 
com 32 anos na DF da Chesf, com experiência pro�ssional para o cargo a que estou candidata. 
Conto com seu voto (33) e me eleger como sua representante para �scalizar e zelar pela Gestão 
Econômico Financeira da nossa Fundação.

Genivaldo Marques é economista da Chesf. Foi admitido em 1976 e tem especialização em 
gestão estratégica de negócios, cenários macroeconômicos e análise econômica. Sua atuação no 
Conselho será pautada pela visão técnica no acompanhamento da política de investimentos 
procurando maximizar os rendimentos para os participantes. Pretende lutar contra a prática 
contábil de “marcação a mercado” dos ativos de renda �xa que tem causado prejuízos aos associa-
dos da FACHESF reduzindo suas reservas principalmente do plano CD. Seu suplente é administra-
dor na área de contratos.

Conselho Fiscal

O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos. O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos.

É o órgão máximo da estrutura 
organizacional da Fachesf, responsá-
vel pela de�nição da Política Geral de 
Administração e dos Planos de Benefí-
cios. É composto por seis membros (e 
respectivos suplentes), dos quais três 
são escolhidos por meio de eleição 
direta pelos Participantes e três são 
indicados pela Patrocinadora (Chesf ). 
Os conselheiros têm uma série de 
atribuições, dentre elas: decidir sobre 
a gestão dos investimentos e aplica-
ção dos recursos, reformar o Estatuto 
da Fundação e alterar os Regulamen-
tos dos Planos de Benefícios, acompa-
nhar a gestão e decidir sobre a 

Conselho
Deliberativo

O Conselho Fiscal é composto por 
quatro membros (com seus respecti-
vos suplentes), sendo dois eleitos 
pelo voto direto dos Participantes e 
dois nomeados pela Patrocinadora. 
Da mesma forma que o Conselho 
Deliberativo, o Conselho Fiscal se 
reúne mensalmente para examinar 
os resultados e as informações 
econômico-�nanceiras da Fundação 
referentes ao mês anterior. Além 
disso, tem entre as suas responsabili-
dades: acompanhamento da execu-
ção 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.  

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 Estratégi-
co da Fundação e a gestão do Fachesf--
Saúde (de�nindo, inclusive, o percentu-
al de reajuste anual do Plano) e deter-
minar as regras para a Eleição Fachesf.  

Votação pela
Internet utilizará
mesma senha 
da área restrita

Participante que for votar 
pelo site www.fachesf.com.br 

deverá estar atento a sua senha de 
acesso à área restrita, que será 
exigida para entrar no sistema de 
votação. Por isso, o eleitor que 
esqueceu sua senha tem até o dia 
3 de maio para solicitar uma nova 
à Central de Relacionamento. 
Poderão votar todos os Participan-
tes Ativos e Assistidos regularmen-
te inscritos na Fachesf até 10 de 
fevereiro de 2014 e em pleno gozo 
de suas prerrogativas. No caso de 
Bene�ciários, votarão apenas os 
Assistidos titulares de recebimento 
de pensão que tenham completa-
do 16 anos de idade até 10 de 
fevereiro de 2014. 

O

[Comissão Coordenadora
da Eleição 2014 - Titulares]

Clayton Paiva · Presidente

Ricardo Lima · Fachesf

Pablo Baracho · Chesf

José Luiz Sobrinho · Aposchesf

Fernando Neves · Sindicatos
Majoritários

10 mil exemplares

VOTO VIA WEB
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A HORA DO VOTO

AGÊNCIAS FACHESF

!
Locais de votação

Diretoria de Benefícios | Candidatos
 

Con�ra as funções 
de cada cargo
PG. 2

Conheça os 
candidatos
PG. 3 a 5

Identi�que os 
locais de votação
PG. 6

 

7 de maio
DIA

8h30 às 17h

11 Raimundo Jorge

12 Edvaldo Gomes

13 Iêdo Moroni

No dia 7 de maio, a Fachesf promoverá 
eleição para escolha do diretor de 
Benefícios; de um membro titular do 
Conselho Deliberativo e um do Conse-
lho Fiscal (com seus respectivos 
suplentes). A votação será presencial 
ou pela internet, das 8h30 às 17h. Os 
novos eleitos tomarão posse dia 2 de 
junho e o mandato encerra-se em 31 
de maio de 2018.

Dizem que UMA ANDORINA NÃO FAZ VERÃO, será? Conselheiro no quinto mandato de muita luta, 
dedicação e trabalho, defendendo interesses de ativos e aposentados. Princ. Conquistas: Criação 
do FS e Central de Relacionamento; Resgate poupança; Empréstimo 10S; Comunicação constante 
com participantes; Luta pelo PS aposentados e Implantação do BM dígno; Contratação de Pessoas 
com Necessidade Especiais; Luta contra a segregação de ativos e aposentados; Pag. Acordo 
Hipotético e grande vitória do aporte de R$19 milhões feito pela Chesf para cobrir a perda de 
receita no FS, pela criação do FS+. Fiz vários cursos: ADM, Atuária, Contabilidade, Investimento, 
Governança e out, para melhor desempenhar a função. Estou preparado e capacitado para ser o 
DB. A sua melhor opção. Mais jovem, na ativa, com muita experiência e trabalho realizado. Conto 
com seu VOTO CERTO, EXPERIÊNCIA E CREDIBILIDADE - 11, 22, 32.

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

Uma das bandeiras de luta como Diretor de Benefícios será a defesa de um Plano de Saúde que 
atenda aos anseios dos trabalhadores (ativos e aposentados). Estaremos unidos aos sindicatos da 
Intersindical Nordeste, FNU e Centrais Sindicais para esse enfrentamento. Não faremos promessas 
como já se fez na eleição de 2010. Nosso compromisso é com a luta, o que sempre �zemos. Outra 
Frente será a luta contra a injustiça do não pagamento do Benefício Mínimo aos mais de 2200 
assistidos, aposentados e pensionistas que tanto contribuíram para o crescimento da CHESF. 
Lutaremos pela ativação do Fórum de Previdência junto a Eletrobras, base importante para o 
debate das questões previdenciárias. Nestes tempos de crise, estaremos ainda mais vigilantes nas 
aplicações e nos investimentos da FACHESF, para salvaguardar a rentabilidade dos planos CD, BS e 
BD dos ativos, assistidos, pensionistas e aposentados.

Principais metas: Iêdo Moroni-13 tem história de vasta experiência na área de Previdência Privada 
e na luta pelos direitos dos participantes, pedindo o seu voto para conquistar e alcançar mais 
avanços importantes para a transparência e justiça na Fundação: 1-Revisão do Piso Mínimo do 
Plano BD  minimizando o sofrimento de nossos aposentados mais humildes; 2-Modernizar o 
FACHESF-Saúde como ocorre  na ELETROBRÁS e todo o Setor Elétrico; 3-Fixar em quatro anos, sem 
recondução, mandatos dos Diretores/Conselheiros  da FACHESF; 4-Priorizar acordos em processos 
judiciais; 5-Revisão imediata das perdas do Cálculo Hipotético; 6-Publicidade mensal dos salários 
de Diretores/Conselheiros; 7-Obrigatoriedade de  licitação anual para Serviços Jurídicos e Atuariais; 
8-Maior frequência/rigor das auditorias da CHESF na Fundação e Plano de Saúde; 9.Solução de�ni-
tiva para os ambulatórios médicos; Vote Já 13.

Agência Nº Seção Nome Seção

Recife

(FARE)

001

002

003

004

005

006

007

CDSH

SE Bongi

Sede 1 Bloco A

Sede 4 Bloco C

Fachesf 1 (Paissandu)

Fachesf 2 (Paissandu)

Fachesf 3 (Paissandu)

Agência Nº Seção Nome Seção

Teresina

(FATS)

026

027

028

Ambulatório Chesf

GRO

Boa Esperança - Hall do prédio DRBE 

Agência Nº Seção Nome Seção

São Paulo
(FASP)

033 São Paulo (Agência Fachesf - FASP)

Agência Nº Seção Nome Seção

Rio de 
Janeiro
(FARJ)

034 Rio de Janeiro (Agência Fachesf - FARJ)

Agência Nº Seção Nome Seção

Fortaleza

(FAFZ)

029

030

032

031

Fortaleza 1 - Recepção GRN

Fortaleza 2 - Espaço Convivência

SE Milagres

SE Sobral 

Agência Nº Seção Nome Seção

Campina
Grande

(FACG)

039
8040

042

041

Campina Grande 1 (DRCL)

Campina Grande 2 

Onigrat Hotel (Centro)

SE Mussuré

SE Natal

Agência Nº Seção Nome Seção

Paulo
Afonso

(FAPA)

017

018

019

020

021

022

Memorial Chesf 1

Memorial  Chesf 2

Memorial  Chesf 3

Memorial  Chesf 4

GRP

Administração Itaparica

Agência Nº Seção Nome Seção

Sobradinho

(FASB)

023

024

025

Sobradinho 1 (GRB)

Sobradinho 2 (Usina) - DROB

SE Juazeiro

Agência Nº Seção Nome Seção

Salvador

(FASV)

012

013

014

015

016

Pituaçu - Prédio Sede - Salvador

CDSH- Salvador

Camaçari - BA 

Catu - BA

Ubatã - Pousada Canoa Forte 

Av. Landulfo Alves , nº 146.

Agência Nº Seção Nome Seção

Rio Largo

(FARL)

008

009

010

011

SE Rio Largo

FACEAL | Av. Fernandes Lima, 

nº 3565, Farol - Maceió

Garanhuns | R. Manoel Clemente, 

Nº 136  ·  Centro

SE Angelim - Sala de Reunião

Agência Nº Seção Nome Seção

AracaJu
(FAJA)

035

036

Aracaju / Olindina (FAJA)

SE Jardim

Agência Nº Seção Nome Seção

Xingó
(FAXI)

037

038

Xingó 1 - Usina (DRMX)

Xingó 2 - Administração (SACX)

Exerça o democrático direito de voto    
e escolha seus representantes.  

O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva dos candidatos.


