
 

 

 
COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
CNPJ: 33.541.368/0001-16 

Companhia Aberta 
 
 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (“Companhia” ou “Chesf”), em atendimento ao 

Anexo 30-XXXIII da Instrução CVM nº 552, de 9 de outubro de 2014, comunica aos seus acionistas 

e ao mercado em geral a seguinte transação com parte relacionada: 

 

 

Nome das Partes Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

(“Chesf”) e Fundação Chesf de Assistência e 

Seguridade Social (“Fachesf”). 

Relações com a Companhia A Chesf é patrocinadora da Fachesf.  

Data da Operação 01 de janeiro de 2022 

Objeto do Contrato Segundo Aditivo ao Convênio: Compartilhamento 

da estrutura necessária à oferta dos serviços 

assistenciais, de saúde e de medicina do trabalho, 

decorrentes do PAP, de responsabilidade da Chesf, 

e do Fachesf-Saúde, de responsabilidade da 

Fachesf, bem como dos serviços médicos 

ambulatoriais. 

Principais Termos e Condições 

 

O valor total previsto para execução das atividades 

discriminadas neste Convênio, é de                             

R$ 57.875.160,00 (cinquenta e sete milhões, 

oitocentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta 

reais). Estes valores correspondem aos custos 

inerente às atividades previstas e será despendido 

durante os 6 (seis) meses de execução previstos 

neste Convênio, sendo os valores pagos 

mensalmente conforme a realização dos serviços 

contratados. 

Justificativa pormenorizada das razões 

pelas quais a administração da 

Companhia considera que a transação 

observou condições comutativas ou 

prevê pagamento compensatório 

adequado 

Contrato de Convênio CVNE-70.2020.2771.00 já 

firmado entre Chesf e Fachesf, de forma a garantir 

a continuidade da prestação do atendimento aos 

empregados e seus dependentes conforme Cláusula 

4º do Acordo Coletivo de Trabalho Específico – ACT 

Específico 2020/2022 e seguindo os critérios 

estabelecidos em normativo vigente. 

Eventual participação da contraparte, de 

seus sócios ou administradores no 

processo de decisão da controlada do 

emissor acerca da transação ou da 

negociação da transação como 

A transação foi avaliada em dezembro de 2021 pelo 

Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário da 

Eletrobras e das Empresas Controladas, em 

assessoramento ao Conselho de Administração da 

Chesf, que se manifestou favoravelmente à 

proposta de aprovação do segundo aditivo do 



 

 

representantes da Companhia, 

descrevendo essas participações 

contrato de Convênio CVNE-70.2020.2771.00 já 

firmado entre Chesf e Fachesf, por mais 6 (seis) 

meses.   

 
 
 

Recife, 04 de janeiro de 2022. 
 
 
 

Jenner Guimarães do Rêgo 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


