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Armando José Pereira de Barros é formado em Engenharia Mecânica pela UFPE e é Mestre em Engenharia Mecânica pela 

UFPB. Ingressou na Chesf em 1980 como estagiário e desligado em 2019 através do PDC. Trabalhou na diretoria de 

operação por 20 anos, nas áreas de manutenção, ensaios e comissionamento da geração. Durante 18 anos gerenciou as 

seguintes áreas: Divisão de Manutenção de Infraestrutura Predial – DASA, Divisão de Controle e Pagamento de Pessoal – 

DAPE, Departamento de Administração de Pessoal e Benefícios – DAH, Superintendência de Recursos Humanos – SRH, 

Superintendência de Tecnologia da Informação – STI e Superintendência de Relações Institucionais – SPR.

No período em que gerenciou as áreas de RH, cerca de 10 anos, atuou com grande interação junto a Fachesf, nas áreas de 

previdência, saúde, empréstimos e benefícios. Foi membro dos Conselhos de Administração das SPE’s Eólica Serra das 

Vacas, Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN, Transmissora Delmiro Gouveia - TDG e Eólica Pindaí e Diretor da 

Extremoz Transmissora do Nordeste – ETN. Atualmente é Professor Assistente da Escola Politécnica de Pernambuco – UPE.

MINHAS PROPOSTAS
• Buscar convênios, junto a instituições financeiras, para obter
   alternativas ao empréstimo pós-fixado, incluindo
   a portabilidade do débito atual.
• Atuar com foco na redução dos custos dos planos de saúde,
   buscando novas parcerias com hospitais, clínicas
   e laboratórios;
• Buscar convênios com farmácias, academias
   de ginástica, escolas de idiomas e programas
   de melhoria da qualidade de vida; 
• Expandir o plano de saúde Essencial para
   as regionais;
• Defesa por uma Chesf estatal e forte;
• Contribuir para o alcance do equilíbrio atuarial
   dos planos de previdência evitando futuros 
   equacionamentos do plano CD;
• Estudar alternativas para que a contribuição 
   extraordinária seja considerada como 
   dedução no cálculo do IRPF;
• Fortalecer o Realizeprev;
• Realizar uma gestão participativa
   com os diversos grupos de interesse tais
   como participantes Ativos, Assistidos

   e Pensionistas, Sindicatos e Aposchesf.


