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nossas propostas

*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.

PARCERIA  desafio

POSTURA

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

*Implementar melhorias tecnológicas no 
atendimento aos Participantes;

*Ampliar a rede de atendimento de 
médicos e hospitais, principalmente no 
interior dos estados;

*Garantir que os valores aplicados aos 
participantes (ativos e aposentados) seja o 
menor possível, sem colocar em risco a 
existência do plano;

*Combater a implantação das Resolução 
CGPAR nº 25 na Fachesf.

* 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; principalmente para discutir temas 
que possam afetar seus interesses e os direitos. 

* 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;

*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 a política de investimentos da 
Fundação seja ética, segura e rentável, com 

    COMPROMISSOS DA CHAPA

*Atuar de maneira firme e determinada contra a privatização da Eletrobrás e da Chesf; 
*Agir contra a implantação da Resolução CGPAR 25 na Fachesf;
*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 que uma possível implantação da Resolução CGPAR 23 não torne o 
Fachesf Saúde um plano inacessível;
*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 (Benefício Definido - BD, 
Benefício Saldado - BS e Contribuição Definida - CD);
*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;
*Propor que à Chesf (patrocinadora) implemente nos seus treinamentos corporativos, cursos de Educação Previdenciária.
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