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No dia 7 de maio, a Fachesf promoverá
eleição para escolha do diretor de
Benefícios; de um membro titular do
Conselho Deliberativo e um do Conselho Fiscal (com seus respectivos
suplentes). A votação será presencial
ou pela internet, das 8h30 às 17h. Os
novos eleitos tomarão posse dia 2 de
junho e o mandato encerra-se em 31
de maio de 2018.

Confira as funções
de cada cargo

Conheça os
candidatos

PG. 2

PG. 3 a 5

Identifique os
locais de votação
PG. 6

DIA

7 de maio
8h30 às 17h

Exerça o democrático direito de voto
e escolha seus representantes.

!

FIQUE POR DENTRO

O papel de cada um na gestão da Fachesf
Saiba o que faz o diretor de Benefícios e os conselheiros
Fiscal e Deliberativo

Diretoria
de Benefícios
A Diretoria de Benefícios integra a
Diretoria Executiva da Fachesf. Cabe
ao diretor orientar, dirigir, controlar e
fiscalizar as atividades dos órgãos
técnicos e administrativos de sua área
de atividade: Assessoria Técnica,
Gerência de Manutenção de Benefícios (BGM), Central de Relacionamento e Agências (BCR) e Gerência de
Concessão de Benefícios (BGC).

Conselho
Deliberativo
É o órgão máximo da estrutura
organizacional da Fachesf, responsável pela definição da Política Geral de
Administração e dos Planos de Benefícios. É composto por seis membros (e
respectivos suplentes), dos quais três
são escolhidos por meio de eleição
direta pelos Participantes e três são
indicados pela Patrocinadora (Chesf ).
Os conselheiros têm uma série de
atribuições, dentre elas: decidir sobre
a gestão dos investimentos e aplicação dos recursos, reformar o Estatuto
da Fundação e alterar os Regulamentos dos Planos de Benefícios, acompanhar a gestão e decidir sobre a
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Estrutura Organizacional, aprovar o
Orçamento Anual e suas alterações,
bem como os cálculos atuariais para
todos os planos administrados pela
Fundação. Também são atribuições dos
membros do Conselho Deliberativo:
acompanhar o Planejamento Estratégico da Fundação e a gestão do Fachesf-Saúde (definindo, inclusive, o percentual de reajuste anual do Plano) e determinar as regras para a Eleição Fachesf.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é composto por
quatro membros (com seus respectivos suplentes), sendo dois eleitos
pelo voto direto dos Participantes e
dois nomeados pela Patrocinadora.
Da mesma forma que o Conselho
Deliberativo, o Conselho Fiscal se
reúne mensalmente para examinar
os resultados e as informações
econômico-financeiras da Fundação
referentes ao mês anterior. Além
disso, tem entre as suas responsabilidades: acompanhamento da execução da Política de Investimentos,
emissão semestral de relatório sobre
os Controles Internos da Fundação,
exame minucioso das contas e atos
da Diretoria Executiva e edição de
parecer sobre o Balanço Anual.

[Diretoria Executiva

Presidente
Clayton Ferraz de Paiva

VOTO VIA WEB

Votação pela
Internet utilizará
mesma senha
da área restrita
Participante que for votar
pelo site www.fachesf.com.br
deverá estar atento a sua senha de
acesso à área restrita, que será
exigida para entrar no sistema de
votação. Por isso, o eleitor que
esqueceu sua senha tem até o dia
3 de maio para solicitar uma nova
à Central de Relacionamento.
Poderão votar todos os Participantes Ativos e Assistidos regularmente inscritos na Fachesf até 10 de
fevereiro de 2014 e em pleno gozo
de suas prerrogativas. No caso de
Beneficiários, votarão apenas os
Assistidos titulares de recebimento
de pensão que tenham completado 16 anos de idade até 10 de
fevereiro de 2014.

O

[Comissão Coordenadora
da Eleição 2014 - Titulares]

Clayton Paiva · Presidente

Diretor de Admin. e Finanças
José Roque Fagundes da Silva

Ricardo Lima · Fachesf

ŝƌĞƚŽƌĂĚĞĞŶĞİĐŝŽƐ
Maria da Salete Cordeiro de
Sousa

José Luiz Sobrinho · Aposchesf

Pablo Baracho · Chesf
Fernando Neves · Sindicatos
Majoritários
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como já se fez na eleição de 2010. Nosso compromisso é com a luta, o que sempre fizemos. O
Frente será a luta contra a injustiça do não pagamento do Benefício Mínimo aos mais de
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aplicações
edanos
investimentos
da
para
salvaguardar
rentabilidade dos planos CD,
Conselho Fiscal
representarei
os
empregados
da FACHESF,
ativa,e os
aposentados
e apensionistas
No Conselho Fiscal No
representarei
os empregados
ativa,
os aposentados
pensionistas
BD
dos
ativos,
assistidos,
pensionistas
e
aposentados.
buscando
Participação
e Transparência.
Tenho
de lutas
pela categoria,
fui suplente do
buscando Participação
e Transparência.
Tenho
história de lutas
pelahistória
categoria,
fui suplente
do
Conselho
Fiscaldemandato
até maio
deoportunidade
2014. Suplentedetive
oportunidade
de participar de reuniões,
Conselho Fiscal mandato
até maio
2014. Suplente
tive
participar
de reuniões,
e seminários
Fachesf,Técnica
para me
Técnica em atuária,
investimentos e seguros,
cursos e seminários cursos
da Fachesf,
para me da
capacitar.
emcapacitar.
atuária, investimentos
e seguros,
32 anos
DF da Chesf,
com experiência
profissional
para ocandidata.
cargo a que estou candidata.
com 32 anos na DF com
da Chesf,
comnaexperiência
profissional
para o cargo
a que estou
seu voto
(33)sua
e me
eleger comopara
suafiscalizar
representante
Conto com seu votoConto
(33) e com
me eleger
como
representante
e zelarpara
pelafiscalizar
Gestão e zelar pela Gestão
Econômico
Financeira da nossa Fundação.
Econômico Financeira
da nossa Fundação.

33

Beth33
Freire
Beth Freire

13

34

Iêdo Moroni

Principais metas: Iêdo Moroni-13 tem história de vasta experiência na área de Previdência Pri

e na luta pelosMarques
direitos dos participantes, pedindo o seu voto para conquistar e alcançar
Genivaldo
Marques
34 Genivaldo

avanços
importantesChagas
para a transparência e justiça na Fundação: 1-Revisão do Piso Mínim
Suplente: Alexandre
Suplente:
Chagas
Alexandre

Plano BD minimizando o sofrimento de nossos aposentados mais humildes; 2-Moderniz
na
ELETROBRÁS
e todo
Elétrico; 3-Fixar
Marques
éFACHESF-Saúde
economista
dacomo
Chesf.
Foi eadmitido
em 1976
e tem
especialização
em em quatro anos,
Genivaldo Marques Genivaldo
é economista
da Chesf.
Foi admitido
em ocorre
1976
tem
especialização
emo Setor
recondução,
mandatos
dos
Diretores/Conselheiros
da
FACHESF;
4-Priorizar
estratégica
demacroeconômicos
negócios, cenáriosemacroeconômicos
análise
econômica.
Sua atuação no acordos em proce
gestão estratégica degestão
negócios,
cenários
análise econômica.eSua
atuação
no
judiciais;
5-Revisão
imediata
das
perdas
do
Cálculo
Hipotético;
6-Publicidade mensal dos sal
Conselho
será pautada
pela
visão técnica no da
acompanhamento
da política de investimentos
Conselho será pautada
pela visão
técnica no
acompanhamento
política de investimentos
de
Diretores/Conselheiros;
7-Obrigatoriedade
de
licitação
anual
Serviços Jurídicos e Atua
procurando
maximizar
osos
rendimentos
para
os participantes.
Pretende
lutar contrapara
a prática
procurando maximizar
os rendimentos
para
participantes.
Pretende
lutar contra
a prática
8-Maior
frequência/rigor
das
auditorias
da
CHESF
na
Fundação
e
Plano
de Saúde; 9.Solução de
contábil
de “marcação
mercado”
dosque
ativos
decausado
renda fixa
que tem
causado
contábil de “marcação
a mercado”
dos ativosa de
renda fixa
tem
prejuízos
aos
associa-prejuízos aos associativa
para
os
ambulatórios
médicos;
Vote
Já
13.
dos da suas
FACHESF
reduzindo
suas reservas
principalmente
do plano
CD. Seu suplente é administrados da FACHESF reduzindo
reservas
principalmente
do plano
CD. Seu suplente
é administrador na área de contratos.
dor na área de contratos.

O conteúdo desta
O conteúdo
página é de
desta
responsabilidade
é dedesta
responsabilidade
exclusiva
candidatos.
exclusiva dos candidatos.
Opágina
conteúdo
páginados
é de
responsabilidade
exclusiva dos candidat

05

05

!

A HORA DO VOTO

Locais de votação
AGÊNCIAS FACHESF

Para votar presencialmente, o Participante poderá se dirigir a
qualquer uma das seções existentes. Consulte abaixo a localização de cada uma e escolha a opção mais cômoda para você.

Agência

Nº Seção Nome Seção

Agência

Nº Seção Nome Seção

Recife

001

CDSH

Teresina

026

Ambulatório Chesf

002

SE Bongi

(FATS)

027

GRO

003

Sede 1 Bloco A

028

Boa Esperança - Hall do prédio DRBE

004

Sede 4 Bloco C

005

Fachesf 1 (Paissandu)

006

Fachesf 2 (Paissandu)

007

Fachesf 3 (Paissandu)

(FARE)

Agência

Nº Seção Nome Seção

Fortaleza

029

Fortaleza 1 - Recepção GRN

(FAFZ)

030

Fortaleza 2 - Espaço Convivência

Nº Seção Nome Seção

031

SE Milagres

Rio Largo

008

SE Rio Largo

032

SE Sobral

(FARL)

009

FACEAL | Av. Fernandes Lima,

Agência

010

nº 3565, Farol - Maceió

Agência

Nº Seção Nome Seção

Garanhuns | R. Manoel Clemente,

São Paulo

033

Agência

Nº Seção Nome Seção

Rio de
Janeiro

034

Nº 136 · Centro
011

São Paulo (Agência Fachesf - FASP)

(FASP)

SE Angelim - Sala de Reunião

Agência

Nº Seção Nome Seção

Salvador

012

Pituaçu - Prédio Sede - Salvador

(FASV)

013

CDSH- Salvador

014

Camaçari - BA

015

Catu - BA

Agência

Nº Seção Nome Seção

016

Ubatã - Pousada Canoa Forte
Av. Landulfo Alves , nº 146.

AracaJu

Agência

Nº Seção Nome Seção

Paulo
Afonso

017

Memorial Chesf 1

018

Memorial Chesf 2

019

Memorial Chesf 3

020

Memorial Chesf 4

021
022

GRP

(FAPA)

Administração Itaparica

Rio de Janeiro (Agência Fachesf - FARJ)

(FARJ)

035

Aracaju / Olindina (FAJA)

(FAJA)

036

SE Jardim

Agência

Nº Seção Nome Seção
037

Xingó 1 - Usina (DRMX)

(FAXI)

038

Xingó 2 - Administração (SACX)

Agência

Nº Seção Nome Seção

Campina
Grande

039
8
040

Campina Grande 1 (DRCL)

Xingó

Agência

Nº Seção Nome Seção

Sobradinho

023

Sobradinho 1 (GRB)

(FASB)

024

Sobradinho 2 (Usina) - DROB

041

SE Mussuré

SE Juazeiro

042

SE Natal

025

(FACG)

Campina Grande 2
Onigrat Hotel (Centro)

