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Previnforme 596 - 4/3/2022 
   

 

Previnorte tem novo presidente 
   

 

     Na tarde do dia 3/3/2022, foi realizada a solenidade de posse do novo Presidente 

da Previnorte, José Antonio Corrêa Coimbra, em reunião remota com todos os 

empregados, membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal, membros do Comitê de 

Estratégias e Riscos - CER, da Diretoria Executiva da Fundação e, também, os 

seguintes membros dos patrocinadores: Antônio Augusto Bechara Pardauil - diretor 

de Operação e Manutenção e diretor de Engenharia da Eletronorte, Ricardo 

Lavorato Tili - diretor de Regulação e Comercialização da Eletronorte e Wanderley 

Uchoa - representante do diretor-Presidente da Eletronorte e atual diretor de Gestão 

Corporativa da Eletronorte, Radyr Gomes de Oliveira - diretor Técnico da Amazonas 

Energia, Eli Pinto de Melo Júnior - presidente da Evida e o presidente do Conselho 

Deliberativo da Previnorte, José Benjamin Souza Carmo, que deu posse ao novo 

presidente. 

 

     O ex-presidente, Armando Casado de Araújo, foi convidado para assumir um 

novo desafio como diretor Financeiro na empresa estatal ENBPar (Empresa 

Brasileira de Participações em Energia Nuclear Binacional S/A). No mandato de 

quase dois anos completos, Armando deixa legados importantes na Previnorte, os 

quais destacamos: a instituição do Comitê de Estratégias e Riscos, a implantação 

da metodologia de Orçamento base Zero, promovendo uma economia importante 

para a sustentabilidade da Previnorte, dentre outras realizações. Na oportunidade, 

registramos votos de sucesso e felicidades no novo desafio.  
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     Apesar de chamarmos de novo presidente, José Antonio Corrêa Coimbra tem 

uma relação bastante próxima com a Previnorte, pois já foi membro efetivo do 

Conselho Deliberativo da entidade e, até então, era membro do Comitê de 

Estratégias e Riscos da Fundação, acompanhando de perto os principais processos 

e trazendo soluções para as questões estratégicas. 

 

     Coimbra, como é conhecido, é graduado em Engenharia Civil pela Universidade 

Federal do Pará, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de 

Santa Catarina e possui vasta experiência profissional e de gestão na Eletronorte; 

foi chefe de gabinete do ministro, Secretário Executivo do Ministério e Ministro 

Interino do Ministério de Minas e Energia; foi coordenador do Comitê de 

Investimentos do Sistema Eletrobras, presidente do Comitê de Sustentabilidade e 

membro do Conselho de Administração da Eletrobras; também foi membro do 

Comitê de Auditoria Estatutária da Companhia Energética de Brasília e do Conselho 

de Administração da CEB Distribuição, além de sua atuação na Previnorte. 

 

     Durante a solenidade de posse, em seu discurso, Coimbra agradeceu a todos os 

membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Previnorte, bem como da Diretoria 

Executiva, não só aos membros atuais, mas também aos que já passaram pela 

gestão da Fundação e deixaram suas contribuições para a Previnorte, e assumiu 

como compromisso de "adotar as boas práticas de gestão associadas a riscos, com 

princípios éticos sendo praticados, com transparência e visão estratégica, a fim de 

fortalecer a governança e a sustentabilidade da Previnorte." 

 

     Conforme determina a legislação, o novo presidente passou pelo processo de 

habilitação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc 

(órgão que fiscaliza os fundos de pensão) e foi devidamente qualificado para assumir 

a presidência da Previnorte.  

 

     Vale registrar que a Previnorte utiliza o Google Meet, que é o serviço de 

comunicação por vídeo do Google e, por este motivo, os participantes e empregados 

dos patrocinadores não foram convidados para a solenidade virtual, pois o serviço 

comporta um número pequeno de pessoas. 
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