
Prezados(as) participantes,

Todos nós sabemos que a privatização da Chesf é uma grave ameaça 
imposta pelo Governo Bolsonaro que não tem nenhum compromisso 
com os interesses da classe trabalhadora. A conjuntura política 
e econômica do país é extremamente adversa aos trabalhadores 

provocados pelas reformas neoliberais no Congresso Nacional e a crise sanitária 
do covid19 que vitimou mais de 420 mil brasileiros. Neste contexto, a Eleição da 
Fachesf é estratégica para o nosso futuro, exigindo de nós sabedoria para eleger 
os representantes verdadeiramente comprometidos com a luta em defesa da 
Chesf e da Fachesf. 

De forma responsável e criteriosa, a Frune em conjunto com a Intersindical 
Nordeste indicaram o nome do companheiro Herbertt Marinho, para o Cargo de 
Diretor de Benefícios da Fundação.

Para nós, este é o momento de preservar a FACHESF com o 
mesmo empenho e determinação de como defendemos a 
patrocinadora Chesf da tentativa de privatização. São lutas 
semelhantes, que exigem idêntico esforço e compromisso. Por 
isso, nosso candidato tem o DNA puro do compromisso com a 
luta. Ao mesmo tempo, possue acúmulo técnico e a experiência 
necessária para defender os interesses dos participantes (ativos e 
assistidos) e a preservação da Fundação. 

Nossas propostas para a Fachesf foram construídas com 
a contribuição de vários dirigentes do Nordeste, tornando 
nosso projeto plural e representativo, expressando o desejo 
do conjunto dos participantes, tanto na relação com a 
política de seguridade (saúde, assistência e previdência), 
como na preservação dos nossos interesses. Nosso 
principal objetivo é realizar uma gestão participativa, 
garantindo amplo acesso as informações e qualificando 
as ações da Fundação junto ao seu público. Portanto, 
companheiros(as), esta é uma parceria que precisa de 
você para acontecer de fato. A Fachesf é nossa e deve 
continuar sendo forte e servindo a todos nós!

Na  hora do vamos ver é a nossa turma que está com você
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Propostas - 

Compromissos
�Atuar nos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT’s - Chesf e Eletrobras), em conjunto com os 

Sindicatos majoritários na busca de melhorias e defesa dos Participantes ativos e assistidos;

�Buscar articulações e diálogo com as entidades representativas dos Participantes tanto 
estaduais como nacionais (Sindicatos, Associações, etc);

�Atuar em sintonia com os representantes eleitos das entidades de previdência de 
eletricitários/ Urbanitários nacionalmente;

�Valorizar o quadro de empregados e empregadas da fundação, sendo contrário a qualquer 
discriminação e ou tentativa de assédio moral de qualquer natureza;

�Valorizar a ética, a ouvidoria, controles e canais de denúncias no trato das questões da 
fundação;

�Buscar aproximação com todos os participantes, inclusive nas áreas descentralizados da 
Chesf, com reuniões setoriais;

�Buscar o diálogo constante com os participantes para evitar demandas judiciais 
desnecessárias;

ATITUDE

�Buscar a transparência nos cálculos atuariais que resultam 
nos compromissos previdenciários com os Participantes;

�Explicitar, de maneira transparente, os compromissos da 
Chesf para com os Planos Previdenciários (Beneficio Definido - 
BD, Beneficio Saldado - BS e Contribuição Definida - CD);

RELACIONAMENTO

�Buscar aproximação com todos os participantes, inclusive nas 
áreas descentralizadas da Chesf, com reuniões setoriais;

�Valorizar a ética, a ouvidoria, controles e canais de denúncias 
no trato das questões da Fundação;

*LUTAR PELA MANUTENÇÃO DA CHESF COMO 
PATROCINADORA DA FACHESF E CONTRA A AMEAÇA 
DE FUSÃO COM OUTRAS FUNDAÇÕES;

*AGIR, EM CONJUNTO COM OS SINDICATOS, PARA 
ASSEGURAR A ATUAL PARTICIPAÇÃO DA CHESF NO 
PLANO DE ASSISTÊNCIA PATRONAL (PAP) PARA OS 
EMPREGADOS DA CHESF;

� Valorizar o Comitê de Investimentos da 
Fundação;

�Estimular a participação dos empregados 
na gestão da Fundação.

Herbertt Marinho
Candidato à Diretoria de Benefícios da Fachesf
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UNIFICAÇÃO DA LUTA
A candidatura de Herbertt Marinho tme o 

apoio dos sindicatos  do Nordeste, já que ele 
representa a nossa luta contra a reestruturação e 
privatização das empresas do Sistema Eletrobras 
e da Chesf. Seu nome é fundamental diante da 
grave e severa ameaça de um desmonte das 
Fundações de Previdências dos trabalhadores. 
Isso pode resultar na retirada de patrocínio, na 
fusão das fundações numa só, dos Projetos de 
Lei que limitam a atuação da Fundação e da 
necessidade de intensificar as ações e unificar na 
mesma luta contra a privatização das empresas.

COMPROMISSO DE CLASSE
Herbertt Marinho encara a tarefa de articular a gestão de forma que os sindicatos 

acompanhem mais ativamente a luta em defesa da nossa Previdência, evitando a 
transferência dessa responsabilidade na Fundação para terceiros. Não podemos 
esquecer que a Diretoria de Benefícios da Fachesf é uma conquista garantida em ACT, 
fruto da luta da categoria. Por isso, precisamos manter este legado com quem tem 
experiência na defesa dos nossos interesses.

Você já tem vários motivos para 
votar em Herbertt Marinho, Vamos 

apenas lembrar mais alguns!

atitude
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 Eleição 16 a 18 de Junho. 100% on-line pelo site 
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