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  ATENÇÃO: Paulo Afonso e Salvador; Fortaleza e Teresina, Natal 

e Campina Grande e Sede Recife, quem me conheceu nesses 38 anos vividos 

nessa querida CHESF já sabe do meu perfil, caráter e gestor do patrimônio 

dessa Companhia, os que ainda não me conhecem precisam reparar no que eu 

digo e me dá o seu voto de confiança. É desse jeito. 

 

1) Negociar com a CHESF, a cessão em comodato, o prédio do Anexo I do 

prédio Sede e transferí-lo para a FACHESF aquela instalação (lembro que 

a CHESF doou o nosso Clube à Prefeitura do Recife). Em contrapartida, 

o prédio Sede da FACHESF será “alugado com pagamento em serviços 

médico-hospitalares” (digamos 200 mil mensais, em serviços pelo uso do 

prédio, representando essa economia no nosso Caixa) de alguma Rede 

que ganhe o processo seletivo. Vamos estabelecer um lance mínimo que 

traga economia efetiva que assegurem, também, redução nas parcelas 

de contribuição dos associados que seja bom para ambas as partes; 

 

2) Disponibilizar tratamento dentários de baixa complexidade (extrações e 

restaurações e próteses previstos na ANS (o Banco do Brasil tem um 

excelente Plano, constituindo-se no nosso Benchmarkng) para 

associados escalonados em função dos salários inferiores a cinco (5) 

salários mínimos e as demais faixas salariais, 

 

. 

3) Congelar por dois (2) anos os valores correspondentes aos Cargos 

Comissionados da FACHESF; 

 

4) Intensificar a negociação com os Bancos para promover o mecanismo da 

portabilidade dos empréstimos efetivados pelos associados com a 

FACHESF (reajustados pelo IGP, desfavorável) e, num futuro próximo, 

desde que seja favorável para todos retornarão à FACHESF. Já houve 

contatos com o Banco do Brasil, CEF e o Banco Santander, por isso, 

vamos tentar agilizar esse processo; 

 

5) Em 2020 tivemos de tratamentos médico-hospitalar a beneficiários com 

alto Custo. Precisamos nos antecipar e melhorarmos os itens de controle 



e a fiscalização. Vamos criar um grupo que se antecipe e negocie com 

esses Hospitais, mesmo porque, a Auditoria Hospitalar evitou um 

aumento de custos na ordem de 6,7 milhões de Reais, nesse mesmo 

período. Precisamos criar itens de controle mais eficientes e eficazes para 

evitar isso. É minha área e expertise desse assunto, o que é melhor eu 

gosto disso, quero me envolver pessoalmente neste processo. Não me 

perdoarei de houver falha.  

 

6) Vamos nos unir às outras Fundações para nos posicionarmos contra a 

Privatização da Eletrobrás, no nosso caso, especificamente, contra 

privatização de CHESF. 

 

7) Vamos melhorar o processo de informação, porque precisamos que todos 

os Associados recebam, resumidamente as notícias, bem como o 

responsável para esclarecer o assunto. 

 

8) COMPROMISSOS: 

 

a. Gestão aberta e participativa; 

b. Foco nos resultados 

c. Lealdade aos meus pares da Diretoria e colaboradores; 

d. Foco na APOSCHESF, também; 

e. Ética e transparência. 

f. Visitar, as minhas custas (não usarei nenhum recurso da 

FACHESF), todas as Agencias e Escritórios Regionais, 

trimestralmente, 

 

Sou o que sou, porque somos todos nós. 
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