
 

 

 

 

 

Foram cinco mandatos como conselheiro deliberativo da Fachesf, 18 anos de muita 

luta, dedicação e trabalhos realizados, defendendo os interesses dos ativos, 

aposentados e pensionistas. Eleito Diretor do SINERGIA-BA e Delegado Sindical, 

Eleito Conselheiro Fiscal e Deliberativo da ANAPAR. Demitido em 11/03/92 na 

reforma administrativa, anistiado em 93, sempre esteve na luta em favor dos 

trabalhadores, principalmente contra a privatização da Chesf. Como Conselheiro, 

destacamos algumas conquistas: Aprovação no CD, da criação do Fachesf-Saúde e 

da Central de Relacionamento; Aprovação da aplicação do reajuste de 84,32% para 

todos os Aposentados e pensionistas, em outubro de 1990; Autor da proposta de 

contratação de Pessoas com Necessidades Especiais; Luta contra a segregação 

dos votos de ativos e aposentados proposto pela Diretoria da Fachesf em 2011; 

Luta pelo Pagamento do Acordo Hipotético para os aposentados; Autor da proposta 

de aporte de mais de R$19 milhões, realizado pela Chesf, para compensação da 

perda de receita, por conta da criação do Fachesf Saúde Mais, no PIDV em 2013. 

Raimundo Jorge foi eleito Diretor de Benefícios da Fachesf em 2014. A experiência e o conhecimento adquirido ao longo 

desses anos, como representante eleito pelos participantes, permitiu que fizéssemos uma gestão humanizada e participativa, 

envolvendo trabalhadores e participantes na construção de um projeto de levar “A FACHESF MAIS PERTO DE VOCÊ”.   
 

Enfrentamos muitos desafios na gestão buscando cumprir os compromissos assumidos, atuando em ações dentro e fora da 

Fundação. Com o objetivo da excelência no atendimento, identificamos as necessidades de melhorias para tornar mais ágil, e 

com maior qualidade os serviços prestados aos participantes. Comprometido com os trabalhadores, a frente da Diretoria de 

Benefícios, valorizamos e motivamos o quadro de empregados, oferecendo oportunidades aos talentos existentes, 

nomeando os profissionais para cargos estratégicos, alavancando a nossa gestão. Através da capacitação do corpo técnico, 

participando de congressos, seminários e treinamentos, otimizamos o atendimento da fundação, investindo também em 

novas tecnologias, para a melhoria do relacionamento e comunicação com os participantes nas regionais. 
 

Priorizamos o atendimento aos participantes, ouvindo suas sugestões e críticas, que pudéssemos buscar soluções 

as suas demandas. Inovamos a gestão mantendo uma relação com as instâncias superiores na tentativa de implementar 

melhorias para atender os anseios de todos. Participamos ativamente da Diretoria Executiva e nos Conselhos, apresentando 

propostas que viabilizassem a melhoria da gestão na fundação. 
 

Destacamos algumas Conquistas: Descentralização e evolução no atendimento da Central de Relacionamento e Agências; 

Melhoria na infraestrutura das agências com reformas e padronização dos atendimentos nas regionais; Em 2015 - Campanha 

de adesão ao Seguro de Vida para participantes até 61 anos; Uma redução inédita na taxa do seguro de vida em 9,81%; 

Novo benefício de Seguro de Vida para pensionistas; Apresentação do case Fachesf no Encontro Nacional de 

Comunicação e Relacionamento; Contratação de Assistente Social para a agência de Paulo Afonso/BA; Redução dos 

custos administrativos da Fachesf; Uma forte campanha de educação previdenciária, principalmente em relação à 

contribuição eficiente; Aumento do limite de empréstimo educação e funeral; Antecipação da 1ª parcela do abono para os 

assistidos; Apoio na diretoria à reforma do ambulatório, a implantação do Planejamento Estratégico e do Plano Instituidor.  
 

Com a atual conjuntura do país, com risco eminente de privatização da Chesf, entendemos que os trabalhadores e a 

sociedade devem se unir em defesa da Chesf. Esperamos conquistar mais essa luta. Evitaremos assim o rebatimento na 

Fachesf. Lembramos aos participantes que eleger um representante para a Fachesf é diferente de eleger um 

representante sindical, pois são papeis distintos. Na Fachesf há uma exigência legal de capacitação técnica para exercer 

a função, devendo ser comprovada de fato a experiência em previdência, atuária, contabilidade, gestão e investimento, pois 

com a falta desses conhecimentos, os representantes terão seus desempenhos comprometidos para o exercício de suas 

funções, além de terem um ano para se certificarem, sob pena de serem exonerados. Escolha bem o seu representante 

levando em consideração o perfil para o cargo que ele irá desempenhar. 
 

Por fim, gostaríamos de compartilhar nossa felicidade em concluir esse mandato com êxito, e a certeza de ter feito o possível 

para manter a nossa Fundação cada vez mais sólida. Não podemos deixar de agradecer a todos que nos ajudaram durante 

esses quatro anos de luta, com várias parcerias nas realizações da gestão. Reafirmamos o nosso compromisso com vocês, e 

no dia 04 de maio contamos com seu voto, que nos credenciará para mais um mandato de sucesso, continuando com projeto 

de levar a Fachesf mais perto de você, representando cada um dos participantes ativos, aposentados e pensionistas, da 

Chesf e da Fachesf.  

Eleições Fachesf     

04 de Maio 



 

 

 

Sua história de luta nas causas de interesses dos participantes ativos, 

aposentados e pensionistas, com experiência nas áreas de previdência, atuária, 

fiscal, contábil e investimento. Sempre atuando com ética e transparência em 

todos os seus trabalhos realizados, nas representatividades dos trabalhadores no 

Conselho Deliberativo da Fachesf (2006-2010); Conselho Fiscal da Fachesf (2010-

2014), Ex-diretor da Aposchesf da regional de Campina Grande (1985-2014); 

Presidente da Aposchesf (2014-2017 / 2017-2020), adquirindo experiência e 

conhecimento que o credenciou para concorrer ao cargo de Conselheiro 

Deliberativo, pois conhece de perto as necessidades e desejos dos participantes. 

A Fachesf tem 13 mil participantes e um patrimônio de 6,8 Bilhões. É importante 

fazer a escolha certa votando na chapa Experiência e Credibilidade, por ter 

maior capacidade para planejar, implantar e gerir ações estratégicas que possam 

garantir a perenidade da Fachesf, pois, com nossa capacitação estamos 

habilitados para zelar pelo patrimônio de todos. 

Como Presidente da Aposchesf juntamente com a Diretoria Executiva da Fachesf, estamos 

fomentando o mercado da previdência complementar, viabilizando a implantação de um 

Plano Instituidor. Esse plano instituidor dará direito aos familiares até terceiro grau de aderir 

ao Plano de Previdência e de Saúde da Fachesf, tendo a oportunidade de participar de uma 

entidade de previdência complementar fechada, garantindo um futuro mais tranquilo. 

 
 

 

 

 

 

Ao longo desses últimos anos, adquirimos maturidade para enfrentar os grandes 

desafios que estão por vir. Além de uma experiência em cargos de gestão na 

Chesf, tivemos oportunidade de assumir funções em órgão de classes que propõe 

benefícios aos trabalhadores. Todavia, nesses oito anos de experiência no 

Conselho Deliberativo da Fachesf, embasaram o nosso desejo de continuar 

trabalhando para os participantes da Fachesf. Como representante dos 

trabalhadores, atuaremos com independência e eficácia para fiscalizar e 

supervisionar a gestão da Fundação, sempre observando os controles internos, 

zelando pelo patrimônio econômico-financeiro da empresa, cumprindo as 

legislações e os normativos internos. 

Fiscalizaremos as demonstrações contábeis, os investimentos com foco nas 

aplicações e resultados, aderência das premissas e hipóteses atuariais, além de 

examinar e acompanhar a execução orçamentária. 

Como Conselheiro Fiscal, defenderei uma política de investimentos mais agressiva, com o 

objetivo de atingir resultados ainda melhores, que valorize cada vez mais nossas cotas, 

podendo assim garantir um benefício maior no futuro. Trabalharemos em conjunto com a 

Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo, com eficiência e controle, analisando todos 

os investimentos que compõem sua carteira, buscando minimizar os gastos, garantindo a 

perenidade da Fachesf. 

 

 

 

- Suplente 

- Suplente 



 

Destaques das Propostas da Chapa Experiência e Credibilidade 

 

 Defesa para Criação de Plano de Saúde Único, que contemple consultas e exames, unificando o PAP e 

o Fachesf-Saúde; 
 

É uma luta antiga dos ativos e aposentados da Chesf que seja implantado um Plano de Saúde que contemple consultas e 

exames, como os existentes em Estatais: PETROBRAS, CEF, BB, BNDES, INFRAERO e outras, com participação da 

empresa. Um plano com um custo acessível a todos. É preciso a união de todos para conquistar esse benefício. 

 Defesa de contratação de mais médicos para os ambulatórios das regionais ampliando os serviços 

oferecidos; 
 

A Fachesf fez uma seleção em 2016 para contratação de médicos para os ambulatórios, solicitação Chesf, porém não foi 

autorizada. Essa contratação traria uma redução de custos para os planos de saúde, além da melhoria no atendimento. 

 Lutar pela ampliação do prazo do Fachesf-Saúde Mais; 
 

No PIDV de 2013 da Chesf foi criado o Fachesf-Saúde Mais, no qual os Participantes ficariam por cinco anos sem 

contribuir. Agora, quando se aproxima o encerramento desse prazo, percebemos a grande dificuldade de alguns 

Participantes assumirem o pagamento da mensalidade. Esperamos que saia uma solução administrativa. 

 Defesa pela implantação de periódico para Aposentados e Pensionistas; 
 

Fazer um estudo para viabilizar a implantação de periódico para aposentados, investindo na prevenção da saúde, que 

poderá trazer uma redução substancial nas despesas futuras dos planos de saúde. 

 Ampliação da rede credenciada nas regionais ou restabelecer os convênios com a Unimed e Camed; 
 

A suspensão do convênio com a Unimed e Camed, feita pela Chesf, está trazendo uma série de transtornos para os 

participantes em todas as regionais, portanto defendemos uma reanálise dessa deliberação. 

 Lutar pela implantação de um valor digno para Benefício Mínimo; 
 

Atualmente os valores de benefício mínimo do Plano 001 é R$ 229,78 e do Plano 002 é R$ 287,82, valores aquém 

dos praticados nas demais fundações do setor elétrico. O Benefício Mínimo foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da 

Fachesf e pela Diretoria da Chesf em 2012. A Fachesf apresentou no mesmo ano um superávit que possibilitaria a 

implantação do BM, equivalente a 75% do salário mínimo, porém, não foi implantado. A implantação iria garantir uma 

qualidade de vida e maior longevidade aos participantes. 

 Defesa da Implantação de contribuição paritária com maior participação da patrocinadora no Plano CD; 
 

Em março de 2010 o conselho deliberativo da Fachesf aprovou uma contribuição paritária similar à praticada na empresa 

Eletrobrás, que iria garantir uma participação maior da patrocinadora e dos empregados nas reservas de poupança do 

plano CD. Lembramos que a taxa de juros da meta atuarial da Fachesf foi reduzida de 6% para 5,5% ao ano, projetando 

assim um menor benefício futuro. Participante atualize sua contribuição eficiente.  

  

 Plano Instituidor; 
 

Toda Chapa estará empenhada para que o plano instituidor da Fachesf, em parceria com a Aposchesf, seja implantado no 

ano de 2018, pois, através desse plano nossos familiares terão acesso a ingressar ao plano de saúde, ajudando a 

oxigenar o Fachesf-Saúde.   
 

 Privatização da Chesf. 
 

Na década de 90 fizemos vários 

enfrentamentos defendendo a Chesf a sua 

privatização. Na atual conjuntura, com 

nova ameaça, sabendo da sua importância 

econômica e social para o nordeste, nós, 

candidatos da chapa Experiência e 

Credibilidade nos declaramos contra a 

privatização e sempre apoiaremos essa 

luta. 

 



 

Outras Defesas da Chapa Experiência e Credibilidade 

 

 Manutenção da pensão vitalícia para pensionista dos planos, independente da idade; 

 Garantir a permanência das agências nas regionais, mantendo o elevado nível de atendimento; 

 Manutenção no regulamento do BD do direito da inclusão de novos beneficiários tardios;  

 Manutenção nos regulamentos da não aplicabilidade de IGPM negativo; 

 

Vários participantes tem nos questionado como ficará a Fachesf, caso a Chesf venha a ser privatizada. Na nossa 

visão, os Planos de Previdência da fundação são seguros, seus recursos estão aplicados com mais de 85% em títulos 

públicos, são auditados constantemente e estão contratualmente protegidos em relação ao patrocínio da Chesf. No plano CD 

as contas são individualizadas, recursos dos participantes, onde os regulamentos e a legislações nos dão garantia e direitos, 

independente da privatização ou não da Chesf. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 
Estaremos engajados e unidos para defender a aprovação das propostas elaboradas pela chapa “Experiência e 

Credibilidade”. Trabalharemos na Diretoria e no conselho com tomadas de decisões estratégicas nos negócios da Fachesf. 

VOCÊ AINDA TEM DÚVIDA EM QUEM VOTAR? Depois do currículo apresentado, de propostas factíveis, da experiência, 

credibilidade e trabalhos realizados comprovados? Prezado participante, chegou a hora de você decidir pelo seu futuro, vote 

em quem realmente você pode confiar. Nosso objetivo é fazer uma campanha limpa, apresentando propostas 

possíveis de serem realizadas e soluções para atender aos interesses dos participantes.  

 

  

  Diretoria do SINERGIA-BA 

 VOTE CERTO na CHAPA EXPERIÊNCIA e CREDIBILIDADE 

 

  Diretoria do SINERGIA-BA Diretores Regionais da Aposchesf 

Murilo Gondim 

Cons. Fiscal da Fachesf 

Leônidas, Raimundo Jorge, 

Prof. Galdino 
Ricardo Holanda, José Fernandes, 

Raimundo Jorge e Leônidas 

Oto Santana 
Cons. Adm da Chesf 

 

  Candidatos 

Apoios a Chapa Experiência e Credibilidade 

 


