
No site da Fachesf, clique no banner 
para acessar a plataforma de 
votação online.

Preencha seus dados pessoais: informe 
apenas seu CPF ou preencha os três
campos seguintes de Patrocinadora, 
matrícula e identificador
pensionista/tutor.

Se você digitar por engano o número de 
outro candidato, basta clicar em “corrigir” 
para modificar sua opção.

No campo “identificador pensionista/
tutor”, digite o seu identificador 
(de 1 a 99) caso você seja pensionista/
tutor. Do contrário, digite 0.

Caso deseje votar em branco, clique 
no botão correspondente.

Nos próximos dias 16, 17 e 18 de junho, a Fachesf realizará Eleição para 
escolha de novo ocupante do cargo de Diretor de Benefícios (mandato-
tampão). Devido à pandemia que assola o mundo desde março de 2020, a 
votação ocorrerá de modo 100% online. O formato eletrônico permitirá que 
todos possam exercer seu direito de voto com comodidade e segurança.

Para participar da Eleição, os eleitores precisarão garantir a validade da senha 
de acesso à área restrita do site da Fachesf até o dia 13 de junho de 2021.

Confira a seguir os detalhes do processo e saiba por que é importante escolher 
democraticamente seus representantes na Fachesf.

votar
Quem pode 

FACHESF
2021

Período de votação: 
16, 17 e 18 de junho de 2021
Horário: 8h às 20h
Onde: Site da Fachesf

?
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Ao digitar o número do seu candidato, 
você verá foto, nome e número. Se estiver 
correto, clique em “confirma”.
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Digite a senha que você usa para 
acessar a área restrita do site da Fachesf 
ou RealizePrev e clique em "entrar".

4
Digite o número do seu candidato .5

Comovotar

ATENÇÃO
Caso o Participante não possua senha de acesso à área restrita do site da Fachesf ou 
RealizePrev (ou tenha esquecido), só poderá solicitar uma nova até o dia 13 de junho. 
Para solicitar o código, acesse o site ou entre em contato com a Central de Relacionamento 
pelo 0800 281 7533 ou 4020-7533 (para ligações de celular).

Entre os dias 14 e 22 de junho de 2021, o sistema ficará indisponível para solicitação
ou recuperação de senha.

O que é a
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

A Diretoria de Benefícios (DB) integra a Diretoria Executiva da Fachesf. Cabe 

ao diretor – escolhido por eleição direta pelos Participantes – orientar, dirigir, 

controlar e fiscalizar as atividades dos órgãos técnicos e administrativos de sua 

área de atividade. Sob sua gestão, estão a Assessoria Técnica (ATB), a Gerência 

de Manutenção de Benefícios (BGM), a Gerência de Concessão de Benefícios 

(BGC), a Central de Relacionamento (BCR) e as agências descentralizadas.

Todos os Participantes Ativos, Aposentados e Pensionistas inscritos 
na Fachesf até 5 de abril de 2021 são aptos a participar do processo 
eleitoral, desde que estejam em pleno gozo de suas prerrogativas, 
sem qualquer inadimplência com suas obrigações previdenciárias.  
Qualquer eventual débito deverá ser quitado impreterivelmente 
até o dia 4 de junho de 2021. No caso dos Participantes menores 
de idade, somente os que tenham completado 16 anos até 5 de abril 
de 2021 acima terão direito ao voto. Cada eleitor poderá votar uma 
única vez, ainda que tenha vínculos distintos com a Fachesf.

ELEIÇÃO



Nesta eleição, os Participantes elegerão um 
candidato para ocupar a Diretoria de Benefícios. 
O eleito exercerá um mandato-tampão de 23 
de julho de 2021 até 31 de maio de 2022, período 
de complementação do cargo vago do Diretor

de Benefícios eleito anteriormente em 2018.
Confira a seguir o material de campanha dos 
candidatos. Para conhecer melhor as propostas 
de cada um, visite a área da Eleição 2021 
Diretoria de Benefícios Mandato-Tampão.

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS (MANDATO-TAMPÃO)

* Os textos das plataformas de campanha foram enviados 
diretamente pelos candidatos, não tendo sido realizado 
nenhum tipo de edição ou revisão pela Fachesf.

O Estatuto Fachesf, no Capítulo 5 Artigo 31 diz que,
COMPETE AO DIRETOR DE BENEFICIOS:

“Orientar, dirigir, controlar e fiscalizar as atividades 
dos órgãos técnicos e administrativos de sua área 
de atividade”

Dentro desse limite de atuação, assumo 
o compromisso de:
1. Lutar por encontrar caminhos seguro para o 
equilíbrio dos déficits dos Planos de Previdência.

2. Empenho junto ao Superintendente de Saúde, 
visando deter a evasão no Fachesf Saúde e, ver 
a possibilidade de estender o Plano Essencial 
para as Regionais.

3. Ver junto a Superintendência de Saúde, a 
melhoraria das medidas de controle de despesas 
de saúde, visando o equilíbrio do Plano.

4. Verificar se é possível reduzir o índice de correção 
e quitação parcial ou total dos empréstimos 
beneficiando o Participantes.

Armando Barros é Engenheiro Mecânico/UFPE. 
Ingressou na Chesf em 1980 como estagiário e 
desligado em 2019, através do PDC. Trabalhou na 
DO por 20 anos, nas áreas de manutenção e ensaios 
mecânicos. Gerenciou as seguintes áreas: Divisão 
de Infraestrutura Predial – DASA, Divisão de Pessoal 
– DAPE, Departamento de Adm. de Pessoal e 
Benefícios – DAH, Superintendência de Recursos 
Humanos – SRH, Superintendência de Tecnologia 
da Informação – STI e Superintendência de Relações 
Institucionais – SPR. Foi membro de Conselhos de 
Administração de SPE’s nas áreas de geração eólica 
e transmissão de energia e Diretor da Extremoz 
Transmissora de Energia - ETN. Atualmente é 
Professor Assistente da Escola Politécnica – UPE. 
Quando gerenciou as áreas de RH, atuou com 
grande interação junto a Fachesf, nas áreas de 
previdência, saúde, empréstimos e benefícios.

CandidatosCandidatos

JOSÉ FERNANDES

11

ARMANDO BARROS

12

5. Incrementar a representatividade dos Agentes 
Regionais da Fachesf.

6. Fazer uma Gestão aberta, com a participação 
de uma equipe de líderes escolhidos pelos 
Participantes das Regionais.

7. Trabalhar em conjunto com a APOSCHESF 
e demais Entidades representativas
dos Participantes, sem viés político-partidário.

8. Dar transparência em todas as questões 
que envolvam os interesses e direitos dos
Participantes nas áreas da DB.

9. Aproximar ao máximo a DB, dos Participantes, 
ouvindo cada um que busque informações, 
inclusive nas mudanças nos Regulamentos.

Apesar de não estar na esfera de atuação 
de nenhum dos Cargos Eletivos, sou contra 
a Privatização da Eletrobrás / CHESF.

Tem o compromisso de realizar uma gestão 
participativa e transparente com os Participantes, 
Sindicatos e Aposchesf. Na área previdenciária 
tem como foco contribuir com alternativas para 
alcance do equilíbrio atuarial dos planos de 
previdência, evitando futuros equacionamentos 
do plano CD e fortalecer o Realizeprev. Propor 
mudanças ao empréstimo pós-fixado atual. 
Atuar com foco na redução dos custos dos planos 
de saúde, buscando novas parcerias e convênios 
com hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, 
academias de ginástica, programas de qualidade 
de vida e expandir o plano de saúde Essencial 
para as regionais.

Armando Barros – Vote 12

Como Diretor de Benefícios da FACHESF, me dedicarei 
¨Lato Sensu¨ à saúde da FACHESF, configurando-se 
numa Instituição saudável econômica e financeiramente, 
agindo preventivamente para evitarmos riscos. 
Capacitar uma Equipe de contas, sendo multidisciplinar 
com médicos também.

Entrei em contato com uma empresa que trabalha 
com Tecnologia e Gestão em Saúde e estamos vendo: 
Métricas Fundamentais da Gestão (inclusive Hospitalar), 
como o LGPD afeta uma Instituição de Saúde; 

Interoperabilidade em Saúde,esse último coadunando-se 
com os esforço da atual Diretoria Executiva da FACHESF 

ROBERTO FARIAS
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que tem envidado esforços para informatizar 
e desburocratizar os procedimentos, trâmites 
e melhorias no  atendimento dos associados.

É ora da escolha responsavél, consciente e por 
competência, a FACHESF precisa dessa decisão 
acertada. Pessoa de pulso forte e determinção, 
eu sou o candidato mais qualificado para o cargo 
e comprometido com o sucesso da nossa 
Fundação. Vote 13, confiem em mim: 
ECON. ROBERTO FARIAS – 13.

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 a classe trabalhadora. 
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 o nome de  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, 

HERBERTT MARINHO
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que exigem idêntico esforço e compromisso. 
Herbertt têm o DNA da Luta sindical e possue 
acúmulo técnico e a experiência necessária para 
defender os interesses dos participantes (ativos 
e assistidos) e a preservação da Fundação. Nossas 
propostas 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. Portanto, nossos  principal 
objetivo é realizar uma gestão participativa, 
garantindo amplo acesso as informações e 
qualificando as ações da Fundação junto ao junto 
ao seu público. Vote Herbertt Marinho 14.



processo

Para viabilizar e administrar todas as fases da Eleição 
Fachesf 2021, a Fundação constituiu uma Comissão 
Coordenadora do Processo Eleitoral. Além do presidente 
da entidade, compõem o grupo um membro indicado pela 
Chesf, um membro indicado pelos Sindicatos Majoritários, 
um indicado pela Aposchesf, um indicado pela Fachesf 
e um indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil-
Seccional PE (OAB), assim como seus respectivos suplentes.

De acordo com o Regulamento (item 2.8), a Comissão tem 
a responsabilidade de coordenar todas as ações administrativas 
do processo eleitoral, inclusive a homologação de registro de 
candidatos e julgamento de recursos em primeira instância.

Quem coordena o

da Fachesf
eleitoral
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Expediente

Presidente
Titular

Helder Rocha Falcão
Suplente

Luiz da Penha Souza da Silva

Representante da Chesf
Titular

Mariana Pessoa Mendes Bezerra Xavier
Suplente

Demetrius Ferraz e Silva

Representante da Aposchesf 
Titular

Ana Elizabete de Lima Brandão
Suplente

Etiênio Ferreira de Souza

Representante da Fachesf
Titular

Fabiana Pereira de Belli
Suplente

Karla Lydianne Ferro de Carvalho Loepert

Representante da OAB-PE
Titular

Pedro José de Albuquerque Pontes
Suplente

Pablo Bismack Leite

Representante dos Sindicatos Majoritários
Titular

Rodrigo Sérgio Bezerra Lopes
Suplente

Elton Barbosa da Silva


