
Vote em quem tem 
compromisso com a luta!

Prezados(as) participantes,

Passamos por uma conjuntura extremamente adversa. Todos nós 
sabemos que a privatização da Chesf é uma grave ameaça imposta 
por um governo sem compromisso com os nossos interesses. 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. 

Neste sentido, de forma responsável e criteriosa, a Frune em conjunto com 
a Intersindical Nordeste indicaram os nomes dos companheiros Fernando 
Neves, para o Cargo de Diretor de Benefícios; Mozart, para o Conselho 
Deliberativo; e Roberto Carlos, para o Conselho Fiscal, tendo, ainda, 
Herbertt e Alfran, como respectivos suplentes. 

  Para nós da chapa, 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, nossa chapa tem 
DNA puro do compromisso 
com a luta. Ao mesmo tempo, 
os nomes indicados possuem 
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!

Eleições 04 de maio de 2018

Diretor de Benefícios

 Fernando Neves

Conselheiro Deliberativo

Mozart

Suplente

Herbertt

Suplente

Alfran

Conselheiro Fiscal

Roberto Carlos

Nossa chapa tem DNA 
puro do compromisso 
com a luta. Ao mesmo 

tempo, os nomes indicados 
possuem acúmulo técnico 
e a experiência necessária 

para defender os interesses 
dos participantes e a 
preservação da nossa 

Fundação.
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Nossas propostas

Compromissos

POSTURA  

* 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;

PARCERIA  

* 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;

DESAFIO  

*Buscar a 
implantação 
de outros 
patrocinadores ou 
instituidores na 
Fachesf; 

*Implementação 
de melhorias 
tecnológicas no 
atendimento aos 
Participantes;

*Fiscalizar a contratação de equipamentos e prestação de serviços 
em todas as unidades da Fachesf;
*Participar das discussões sobre planejamento estratégico das 
ações da Fundação, definição orçamentária e aplicações existentes 
e futuras; 
*Garantir que os investimentos feitos pela fundação sejam éticos, 
seguros e rentáveis, com transparência para todos os Participantes;

RECONHECIMENTO
  
* Valorizar o Comitê de Investimentos da Fundação;
*Estimular a participação dos empregados na gestão da 
Fundação.

PRESERVAÇÃO

* Buscar o diálogo constante com os participantes para evitar 
demandas judiciais desnecessárias;
*Valorizar a Comissão de Ética e de Gênero, Raça e Diversidade 
da Fundação;

FISCALIZAÇÃO  

*ATUAR DE MANEIRA FIRME E DETERMINADA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA 
ELETROBRÁS E DA CHESF; 
  
*AGIR CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA EM ANDAMENTO NO 
CONGRESSO NACIONAL;

*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;

A
çã

o

At itude
* Buscar a transparência 
nos cálculos atuariais que 
resultam nos compromissos 
previdenciários com os 
Participantes;

*Garantir a implantação 
de Gestão de Riscos e 
Controles nos diversos 
processos da fundação;

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



DISPOSIÇÃO DE QUEM FAZ A LUTA ACONTECER

TRABALHADORES 

*Assegurar a participação dos 
empregados em capacitações e 
treinamentos;

*Assegurar a participação dos 
empregados da fundação 
nos recrutamentos internos 
para ocupação de cargos 
estratégicos.

GESTÃO
Estimular a Comissão de 
Gênero, Raça e Diversidade na 
fundação;
Valorizar a Comissão de Ética 
na fundação;
Implementação de melhorias 
tecnológicas no atendimento 
aos Participantes;

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;

* Buscar o acesso à Rede Credenciada para os Participantes que não podem pagar o Fachesf Saúde;
*Buscar as melhores práticas na gestão dos Planos de Saúde;

*Trabalhar para ampliar a rede credenciada em especial nas regionais;

*Agir na concepção de um novo modelo de plano de saúde que viabilize a possibilidade de 
inclusão de participantes que hoje não pode pagar o Fachesf Saúde;

SAÚDE

*Estimular a melhoria dos Ambulatórios com instrumentos de redução dos custos de saúde;

*Implementação de melhorias tecnológicas no atendimento aos Participantes;



Mozart Bandeira Arnaud - 65 anos, paraibano, 
natural de Pombal, casado, aposentado em 
2017, com mais de quarenta anos na empresa. 
Engenheiro eletricista, um dos fundadores da 
ANAPAR. Assumiu os seguintes cargos: Diretor de 
Benefícios da Fachesf, eleito pelos Participantes por 

três mandatos; membro do Conselho 
Deliberativo da Fachesf, eleito pelos 
Participantes; Presidente da Fachesf, 
representante dos trabalhadores no 
Conselho Nacional de Previdência 
Complementar, Diretor de Operação da 

Chesf, certificado pelo ICSS em gestão, participação em Conselhos de 
Administração e Fiscal de diversas empresas, foi, também, Administrador 
da Carteira de Investimentos da Fachesf credenciado pela CVM.

CONHEÇA A NOSSA CHAPA

Eleições dia 04 de maio

Diretor de Benefícios

 Fernando Neves

Conselheiro Deliberativo

Mozart

Suplente

Herbertt Marinho

Suplente

Alfran
Conselheiro Fiscal

Roberto Carlos

Fernando de Andrade Neves  -  53 anos, casado. Criado em Paulo Afonso até a  adolescência, Ingressou na Chesf 
em 1984. É formado em Comunicação Social/ Relações Públicas (ESURP). Pós-Graduado -  MBA em Planejamento 
e Gestão Ambiental (FCAP /UE). Técnico em Eletrotécnica (CEESU). Operador de Subestação de energia elétrica do 
sistema Chesf. Auxiliar de Engenharia no Serviço de instalações e manutenção de Regulação e Medição operacional 
- SLML/GRL. Foi Conselheiro de Administração da Chesf. Vice-Presidente Diretório Acadêmico da ESURP; Vice- 
Presidente do Clube Chesf Recife; Vice- presidente: ABRP 5ª Região (PE/PB/RN); Presidente do Clube Chesf Recife; É 
Diretor do Sindurb-PE e Secretário de Energia da FRUNE e Vice-Presidente de Energia da CNU. Sempre participou 

dos movimentos em defesa da Chesf. Participou da luta contra a entrega das subestações e linhas de 
transmissão de 230 kV para as distribuidoras, nos anos 80; contra a cisão/privatização da Chesf, na década 
90. Hoje é uma das lideranças a nível Nacional e Regional do movimento contra a privatização da Chesf 
e da Eletrobras, participando efetivamente de todas Audiências e Atos públicos regionais e nacionais e 
demais mobilizações, inclusive no Congresso nacional. É expoente na luta contra a Reforma da Previdência, 
atuando nas articulações conjuntas no Congresso.

Roberto Carlos de Araújo Soares - 64 anos, 
casado, natural de Recife, aposentado. Trabalhou 
na Chesf de 1978 à 2013. É formado em Engenharia 
Elétrica, Engenharia Eletrônica e Engenharia de 
Segurança do Trabalho. MBA em Gestão de 
Negócios e Finanças Empresariais, pela  UFPE. Pós-
graduado no nível de Especialização em Tecnologia 

da Informação - Redes de Computadores. 
UFPE. Atuou profissionalmente na Chesf 
nas áreas de Engenharia e Gestão de 
Pessoas, nas Diretorias de Operação e 
Administrativa. Desenvolveu trabalhos 

voltados à automação da área de Operação de Sistema e na área de 
Gestão de Pessoas, com foco na preservação da segurança e qualidade 
vida dos empregados. Atualmente realiza perícias judiciais e Consultoria 
para pessoas físicas em Investimentos Financeiros.    

José Alfran de Lima - 57 anos, natural de 
Quixadá-CE. Casado. Entrou na Chesf, em 83. 
Tem formação técnica em Telecomunicações, 
graduação em História e Tecnológica em 
Telemática, especialização em Gestão 
Estratégica em Políticas Públicas e mestrado 
em Computação Aplicada à área de Redes. Faz 
parte do corpo técnico da DORFP  nas áreas 
de telecomunicações e redes em Fortaleza. 
Sempre participou das lutas em defesa da 
Chesf e das melhorias de condições de vida e 
de trabalho de seus companheiros. Eleito delegado sindical participou 
da articulação e mobilização da greve de 90, durante Governo Collor, 
sendo punido com suspensão, retomando, após 2 anos. Foi diretor da 
FRUNE e é diretor da Associação dos Funcionários da Chesf Fortaleza- 
AFC.

Antônio Herbertt Marinho -  37 anos, 
natural Teresina – PI. Graduado em 
Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-
graduado em Pedagogia Empresarial. É 
Técnico em Eletrotécnica. Na Chesf há 13 
anos. Iniciou sua carreira como operador de 
instalação de 2003/2009, na Usina de Boa 
Esperança, em Guadalupe. Atualmente, 
trabalha no Núcleo de O&M do SOMS, 
em Teresina. Em 2012, foi eleito para 
o Conselho Deliberativo (suplente) da 
Fachesf e Suplente Eleito ao  Conselho de 
Administração da Chesf. Participa do movimento sindical desde 
2004. É diretor SINTEPI. Secretário Frune e de Juventude da CUT PI. 
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