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evido à eleição da ex-conselheira Maria da Salete
Cordeiro de Souza à Diretoria de Benefícios e ao
falecimento do seu suplente, Carlos Cardoso da Costa, a
Fachesf comunica a todos os seus Participantes a
necessidade de mais um processo eleitoral para preencher
a vaga em aberto no seu Conselho Deliberativo.
Eleição via internet: início às 8h30 do dia 23/08 e
término às 17h do dia 24/08.

Eleição presencial, no horário das 8h30 às 17h, na
Seção de Votação mais próxima do Participante
(Ativo ou Assistido).

A nova eleição será conduzida segundo o Estatuto da
Fundação, que determina a realização de novas eleições no
prazo de 90 dias após a vacância do cargo, e primará, tal
como nas votações anteriores, pelo mesmo padrão de
transparência e clareza na divulgação das informações de
interesse de todos.
E para tornar o processo ainda mais ágil e acessível, a
Fachesf aperfeiçoou o seu sistema e disponibilizará
também a opção de voto pela internet, alternativa que
aumenta as possibilidades de cada Participante exercer seu
papel na gestão da Fundação.
As eleições serão realizadas nos próximos dias 23 e 24 de
agosto, segundo cronograma ao lado. Nas páginas seguintes,
você saberá como votar pela internet, quais as seções de
votação e as plataformas de campanha dos candidatos, além
de outras detalhes do novo processo eleitoral.
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Conheça os candidatos
ao Conselho Deliberativo

!

NOTAS

Votação na Internet

Saiba como votar pela Internet

Agilidade e segurança

Durante o período de votação (das 8h30 do dia 23/08 às
17h do dia 24/08), o Participante deverá acessar o site da
Fachesf (www.fachesf.com.br), clicar na imagem da
Eleição 2010 e seguir os passos abaixo:

omo forma de democratizar o acesso de todos à
Eleição, a Fachesf ampliou as formas de votação.
Assim todos os Ativos, Aposentados e Pensionistas
poderão optar entre votar presencialmente, em qualquer
uma das sessões de votação, ou através da internet.
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//1

Para votar pela internet, é necessário ter um e-mail
cadastrado na Fundação, entrar na área restrita disponível
na página principal do novo site da Fachesf até o dia 16 de
agosto e solicitar uma senha de acesso (veja passo-a-passo
detalhado no Jornal da Fachesf anexo).

//2

Essa nova senha – processada por um sistema muito mais
moderno e seguro – será a mesma utilizada para todos os
outros serviços disponíveis no portal da Fachesf, tais como
extratos, consultas sobre empréstimos e solicitação de
reembolso educação. Por essa razão, é fundamental que
cada um mantenha seu código em segurança e não o
compartilhe com ninguém.

//3
//4

Caso não tenha e-mail previamente registrado, o
Participante deve entrar em contato com a Central de
Relacionamento até o dia 16 de agosto e fornecer seu
endereço eletrônico antes de solicitar a sua senha na área
restrita do site.

Informe seus dados
Patrocinadora, matrícula, senha
(a mesma utilizada para acessar a
área restrita do site) e código identificador
(apenas se for pensionista/tutor)

Em seguida, digite o número do
candidato e aguarde exibição da foto.

Confirme seu voto na tecla verde
“Confirma” e aguarde a finalização
da votação.

Clique em “sair da votação”.

Blog da Eleição Modernidade e informação
Você sabia que, além do site da Fundação, existe um
espaço na internet especialmente dedicado à Eleição
Fachesf? Trata-se do Blog da Eleição, produzido pela
Assessoria de Comunicação Institucional com o objetivo de
deixar os eleitores bem informados sobre todas as etapas
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do processo eleitoral e, sobretudo, as propostas dos
candidatos. Visite o blog e confira as novidades e deixe seus
comentários. Essa interação torna o processo eleitoral
ainda mais democrático e participativo. Acesse:

[Diretoria Executiva]
Presidente
Clayton Ferraz de Paiva
Diretor de Admin. e Finanças
Luiz Ricardo da Câmara Lima
Diretor de Benefícios
Salete Cordeiro de Sousa

www.fachesf.com.br/eleicao2010

[Comissão Coordenadora
da Eleição 2010]

[Edição e revisão]
Laura Jane de Lima

Clayton Paiva

[Redação]
Naide Nóbrega

Eraldo de Lima Ramos
Fernando Bruce
José Luiz de Britto Sobrinho
Valcenir Lisboa

[Projeto Gráfico]
Corisco Design
[Tiragem]
9 mil exemplares

31

José Fernandes
Suplente: Zeneide Cysneiros

José Fernandes Neto é Advogado, nascido em Paulo Afonso/BA. Aposentado
desde 05/01/05, trabalhou 35 anos na CHESF, empresa que o admitiu como
Auxiliar de Portaria (Office-boy), no dia 24/03/69, com 15 anos de idade. Ao
completar a maioridade, foi trabalhar no Serviço de Pessoal de Paulo Afonso
como Auxiliar de Escritório (71/73). Em seguida foi Encarregado da Equipe de
Folha de Pagamento do Serviço de Pessoal de Paulo Afonso (74/76), Gerente
do Serviço Administrativo de Itaparica (77/90), Gerente do Serviço de
Administração Auxiliar de Paulo Afonso (90/91), Assessor da Administração
Regional de Paulo Afonso (91/93), encerrando a sua missão na CHESF como
Gerente da Divisão Regional Jurídica de Paulo Afonso (93/05).
Através da CHESF realizou inúmeros cursos, seminários e congressos de
aperfeiçoamento profissional. Tem uma folha de serviços prestados à
comunidade de Paulo Afonso. Em 2006, foi eleito Conselheiro Fiscal da
FACHESF para o período de 01/06/06 a 31/05/10, encerrando o seu mandato
após exercer nos últimos 02 (dois) anos a Presidência desse Conselho.
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Nilton Correia
Suplente: Felipe - RCD

Na Chesf desde 1977, com formação em Eletrotécnica, Instrutor em
Eletricidade. Cursos na área sócial: MCC (Movimento de Criatividade
Comunitário) Construção de Projetos Sociais. Sempre atuei em comunidades
carentes ministrando cursos de eletricidade em parceria com Associações de
Bairro e com o SESI. Na Chesf , sempre estive ao lado dos Trabalhadores nos
ACT e na Cipa. Por convicção tenho acompanhado todas discussões no campo
previdenciário e da saúde.
Chegando a Conselho Deliberativo da Fachesf , a nossa marca será da
permanente mobilização na defesa dos interesses dos Ativos, Aposentados,
Pensionistas e Empregados da Fachesf. Sempre com transparência
defenderemos os interesses dos associados da nossa Fundação, buscando um
Plano de Saúde que atenda ás necessidades dos Aposentados e dos seus
familiares. Nos acordos Coletivos da CHESF e da Fachesf estaremos ao lado dos
Trabalhadores contribuindo para que as condições de trabalho e salário sejam
sempre garantidas. Não concebemos um mandato que não esteja a serviço da
saúde dos participantes, das mobilizações nos ACT´s. e em favor da correção
justa das aposentadorias no INSS e na Fachesf.

Para conferir o currículo dos candidatos, acesse o blog da Eleição:

www.fachesf.com.br/eleicao2010

Obs | Os textos acima são de responsabilidade exclusiva de cada candidato.
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Participante pode escolher onde votar
Para votar nesta Eleição, o Participante poderá se dirigir a qualquer uma das seções disponíveis. Consulte abaixo a localização
de todas as seções e escolha a opção mais cômoda para você.
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