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Eleições para o Conselho de
CHESF
Dias: 08 e 09 de março de 2016

CHAPA 01
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O que é o Conselho de Administração da Chesf
É um órgão de orientação geral dos negócios da empresa.
Autoriza a empresa a contrair empréstimo, adquirir bens e contratar obras e serviço;
Delibera sobre Constituição de Consórcios e Participações em Sociedades, sobre contratos celebrados
ou, em via de celebração, aprova a estrutura organizacional da empresa;
Elege e destitui os diretores executivos e autoriza suas atribuições;
Examina e manifesta-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria, submetendo-a à
Assembleia Geral Ordinária de acionistas.

Formação do Conselho
O Conselho é formado por seis membros, indicados da seguinte forma:
01 Pela Eletrobras (Presidente do Conselho): Armando Casado;
01 Pelo Ministério de Minas e Energia: Altino Ventura;
01 Pela Chesf: José Miranda;
01 Pelo Ministério do Planejamento: Fernanda Amado;
01 Pela Sociedade (USP): Virginia Parente;
01 Representante dos trabalhadores da Chesf: José Hollanda.

Como Funciona
Os conselheiros se reúnem mensalmente para realizar sessão ordinária e, quando necessário, reuniões
extraordinárias. As decisões são colegiadas e as pautas trazem assuntos deliberativos, informativos e/ou
estratégicos.

Trabalhadores no Conselho de Administração fiscalizando e defendendo!

Trabalhadores no Conselho
Conheça os candidatos
Fernando de Andrade Neves tem 51 anos, é natural do Recife, brasileiro, casado.
É graduado em Comunicação Social / Relações Públicas pela ESURP; técnico
em Eletrotécnica pela CEESU e pós-graduado/MBA em Planejamento e Gestão
Ambiental pela FCAP/UPE.
Fernando é filho de Chesfianos aposentados e teve toda sua base de formação
na Chesf. Estudou desde criança nas escolas da Chesf em Paulo Afonso. Sua
personalidade foi formada intrinsecamente ligada aos que construíram esta grande
empresa, a família Chesfiana.
Apesar de ter nascido em Recife, Fernando foi criado em Paulo Afonso até a
adolescência, assistiu a Chesf construir suas usinas e o desenvolvimento do
Fernando Neves Nordeste. Aos 14 anos, foi selecionado, através de uma seleção realizada no
(Titular)
COLEPA - escola da Chesf, para Menor Aprendiz no Banco do Brasil, em Paulo
Afonso. Ingressou na Chesf em 1984, onde está até hoje, como Operador de Instalação em Recife II.
Após o movimento grevista em 1990 da era Collor, foi punido e expulso da operação passando os anos 1991
a1993 desenvolvendo atividades de auxiliar de engenharia no serviço de medição operacional; de 1988 a
1992, foi Delegado de Base do Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco - Sindurb-PE; de 2004 até hoje é
Diretor do Sindurb-PE e Secretário de Energia da Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste-FRUNE;
2015/atual - Vice-Presidente de Energia da Confederação Nacional dos Ubanitários-CNU.
Fernando Neves sempre participou ativamente dos movimentos em defesa da Chesf, como por exemplo: contra
a entrega das subestações e linhas de transmissão de 230 kv para as distribuidoras, nos anos 80; contra a
cisão/privatização da Chesf na década 90 e, recentemente, contra a renovação das concessões onerosas (MP
579). Em 2008/2009, participou do movimento em favor da construção da Usina de Belo Monte com a participação
da Chesf no empreendimento – Esteve no Fórum Mundial e nas audiências Publicas do Ibama no estado do
Pará nas cidades de Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo e Belém.
Antônio Herbertt Marinho, tem 35 anos, é natural Teresina – PI. É graduado em
Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-graduado em Pedagogia Empresarial. É
Técnico em Eletrotécnica.
Herbertt está da Chesf há 13 anos. Iniciou sua carreira como operador de instalação
de 2003/2009 na Usina de Boa Esperança, em Guadalupe. Atualmente, trabalha
no Núcleo de O&M do SOMS em Teresina.
Foi eleito em 2012 para o Conselho Deliberativo da Fachesf, como Suplente de
Fábio Alex (Paulo Afonso-BA) na “Chapa Ação e Participação”.

Hebertt Marinho
(Suplente)

Participa do movimento sindical desde 2004 no Sindicato dos Urbanitários do Piauí
- SINTEPI. Recentemente foi reeleito como Secretário de Juventude da Central
Única dos Trabalhadores - CUT PI.

o de Administração fiscalizando e defendendo!
Eles apoiam Fernando Neves e Herbertt Marinho

José Hollanda
Atual titular do CA

Cláudio Manoel
Atual suplente do CA

Iranilton Leal
Ex conselheiro do CA

Raimundo Lucena
Presidente FRUNE
Diretor Sinergia-BA

Em 2013 a Intersindical
deliberou
por
apoiar
prioritariamente candidatos
da base aos cargos eletivos
na Chesf e Fachesf, desde
que estes sejam militantes
comprometidos com as
causas dos trabalhadores e
busquem o diálogo com as
forças que lutam pela classe.
Fui eleito para o Conselho de
Administração da Chesf por
duas vezes, norteado por
esses princípios.
Para 2016, não conseguimos
militantes da base com este
perfil para disputar eleição e,
a crescente ocupação de
espaços do poder por forças
conservadoras me preocupa.

Por saber das dificuldades
enfrentadas dentro do
Conselho de Administração,
não
vejo
candidatos
melhores que Fernando
Neves e Herbertt Marinho
para nos representar. Pois.
temos que ter companheiros
comprometidos com a
classe trabalhadora e as
entidades sindicais para
enfrentar os desafios que
estão por vir.

Apoio a candidatura de
Fernando Neves e Herbertt
Marinho porque eles
asseguram a continuidade
dos trabalhos que foram
iniciados por todos aqueles
que foram apoiados pela
FRUNE/Intersindical-NE em
prol do fortalecimento da luta
da categoria.

Apoio a candidatura de
Fernando e Herbertt por
serem
companheiros
comprometidos com as lutas
da classe trabalhadora. Sei
que irão dar sequencia ao
trabalho no Conselho de
Administração da Chesf, que
tem se pautado na
transparência e na defesa
incansável da permanência
da Chesf como empresa
pública e voltada para o
desenvolvimento da nossa
Região.

Pois, o fantasma da
privatização, que estava
adormecido, está acordando
e

as

conquistas

dos

trabalhadores também estão
ameaçadas.
Por isso, para nos defender
desses

riscos,

apoio

Fernando e Herbertt. Os vejo
capacitados para representar
os

trabalhadores

no

Conselho da Chesf contra
essas ameaças.

João Batista
(Figueiredo)
Conheço Fernando Neves
desde que ele entrou na
Chesf. Sempre tivemos
juntos nas lutas em defesa
da Companhia e da
categoria. Apoio sua
candidatura porque acredito
em seu compromisso com o
trabalhador.

Luciana Fonseca
Diretora do Sindeletro- CE
Visto que é missão do
conselheiro proteger e
valorizar o nosso patrimônio,
o nosso ganha-pão de cada
dia, termos uma pessoa que
esteja
atenta
aos
movimentos que possam nos
afetar, e que tenha uma
ligação umbilical com o
movimento sindical torna-se
essencial. Por isso, apoio
nossos companheiros de
lutas Fernando e Herbertt.

Valter Claudino (Peninha)
Fernando Neves é um
companheiro de lutas e uma
referência nacional nas
conquistas dos Acordos
Coletivos de Trabalho. Ele
tem meu apoio irrestrito como
candidato ao Conselho.
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Conheça nosso planejamento para o Conselho de
Administração da Chesf
Diretrizes Políticas

1

Defender a energia elétrica
como um bem público

2

Lutar por uma empresa
verdadeiramente pública

3

setor
Lutar contra a privatização do
papel
elétrico e pelo fortalecimento do
a
público das empresas do Sistem
Eletrobras

4

Agir com independência em
relação à direção da empresa

5

Defender os interesses da
categoria

6

Posicionar-se contra práticas
ral
antissindicas e de assedio mo

Compromissos

1

dical/
Articular com o movimento sin
os
o
social e o parlamento, visand
interesses dos trabalhadores e
iedade
trabalhadoras, e de toda a soc

2

ros
Ampliar relações com os memb
o
eleitos de outros conselhos, com
do
exemplo o da Petrobrás, Banco
a
Brasil, Caixa, BNDES, do sistem
oo
Eletrobras entre outros, visand
contra
fortalecimento das empresas e
a PLS 555/2015

3

das
Manter a categoria informada
e
matérias discutidas no Conselho
dos
demais questões de interesse
ites
Chesfianos (respeitando os lim
impostos pelo sigilo a que o
conselheiro está submetido)
através de boletins e visitas às
bases

4

s da
Honrar os princípios histórico
luta dos trabalhadores e
trabalhadoras

5

Acompanhar a Situação dos
atos
Empreendimentos e dos Contr
rar o
de Parcerias (SPE’s), e monito
ho
Contrato de Metas de Desempen
das
Empresarial - CMDE ( metas usa
para PLR).

Algumas Propostas

1

o JudiQue as empresas que têm Açã
edidas
cial contra a Chesf, fiquem imp
ais e
de serem fornecedoras de materi
serviços

2

Que a Chesf efetue concurso
obra
público e não contrate mão de
terceirizada

3

no
Cobrar clareza e transparência
orçamento da empresa

4

ão
Melhorar o canal de comunicaç
res
da empresa com os trabalhado

6
7

Fortalecer os mecanismos de
combate às fraudes e corrupção
Lutar pela ampliação dos
ma
investimentos da Chesf de for
autônoma

