
	

PROPOSTAS DO CANDIDATO PROPOSTAS DO CANDIDATO PROPOSTAS DO CANDIDATO 

CONSELHO	DELIBERATIVO

	
SAÚDE

	

•  Lutar para ampliar a �iscalização, o aperfeiçoamento e o monitoramento de todos os gastos das 
despesas em todas as redes, objetivando a redução de custos com despesas médicas e hospitalares. 

•  Defesa de um Seguro de Vida digno para todos os participantes junto a Patrocinadora e a Fachesf.  
•  Estudar mecanismo que venham a diminuir um reajuste nos Planos de Saúde e discutir as 

possibilidades de um novo Plano que alcance a cobertura com exames e internamento hospitalar 
para todos os associados da Fachesf. 

•  Defender a contratação de mais médicos com especialidades e ampliar as urgentes necessidades 
observadas para os ambulatórios nas regionais. 

•  Defesa da implantação de exames periódicos para os aposentados. 
•  Defender a ampliação da rede de credenciamento nas Regionais. 
•  Defender que a vacina contra o Covid-19 de�inida, deve ser disponibilizada pela Fachesf para todos 

os participantes ativos, aposentados e pensionistas da Chesf. 	

PREVIDÊNCIA		

•  Lutar e defender por aporte de recursos junto à patrocinadora, objetivando reduzir os custos para o 
plano de saúde dos aposentados do Fachesf Saúde; 

•  Promover	e	constituir	a	criação	de	um	grupo	de	estudos	permanente	junto	aos	participantes,	
visando	 dá	 plena	 transparência	 do	 mandato	 para	 viabilizar	 a	 elaboração	 de	 propostas	 e	
instrumentos	 garantidores	 de	 saldos	 de	 poupança	 de	 previdência	 e	 em	 eventuais	 crises	
�inanceiras;	

•  Lutar pela melhoria na gestão dos investimentos para evitar o dé�icit crescente e equacionamentos 
nos Planos; 

•  Lutar pela implantação de Benefıćio Mıńimo digno para os suplementados (75% SM); 
•  Lutar para implantar uma contribuição paritária com maior participação da Patrocinadora no Plano 

CD para todos os empregados; 
•  Lutar para estender a garantia da Chesf para o Plano CD, do valor portado do BD em 2001. 

 

CARTEIRA	DE	EMPRÉSTIMO	

•  Não dá para continuar da maneira como está, pois, os �inanciamentos �icarão impagáveis com o atual 
atrelamento do IGPM aos empréstimos, acumulado em novembro 2020 em 23,79% nos últimos 12 
meses. além de juros e encargos que são acrescidos nos saldos devedores. Temos que propor 
efetivamente mudanças no estatuto, objetivando fazer alterações na forma de realização da carteira 
de empréstimos na Fundação Fachesf. 

•

 

Defender uma modalidade de empréstimos com taxas de juros mais acessıv́ eis.

 

 

ADMINISTRAÇÃO	

•  Otimizar os custos de administração da Fachesf; 
•  Ampliar a �iscalização e aperfeiçoar o processo de auditagem das despesas em todas as redes 

hospitalares, objetivando a redução dos custos; 
•  Conhecer e propor equacionamento das despesas na Fundação Fachesf; 
•  Lutar por uma Fachesf cada vez mais sólida e perene. 
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