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Previnforme 598 - 5/4/2022 
   

 

Posse dos novos dirigentes da Previnorte 
   

 

     Em cerimônia virtual realizada ontem, 4/4/2022, às 16h, tomaram posse os 

novos dirigentes da Previnorte, eleitos pelos participantes para cumprirem 

mandato de abril de 2022 a abril de 2026. 

 

    Discursaram no evento o diretor de Gestão Corporativa, Wanderley Uchoa, 

representando o presidente da Eletrobras Eletronorte, e o diretor Financeiro, 

Astrogildo Fraguglia Quental, pela diretoria do patrocinador instituidor. 

Representando a diretoria da Amazonas Energia, o diretor Técnico do Interior, 

Radyr Gomes de Oliveira e, como representante da diretoria da Roraima 

Energia, a diretora de Relações Institucionais, Sarassele Chaves Ribeiro Freire. 

O presidente do conselho Deliberativo, José Benjamin Souza Carmo e o 

presidente da Previnorte, José Antonio Corrêa Coimbra, também discursaram, 

conforme foto a seguir: 
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     Prestigiaram o evento o presidente da Aseel, Roberto Lucena, o presidente 

da Aposen, Mario Luiz Pegoraro. Pela EVIDA, o presidente Eli Pinto de Melo 

Júnior, o diretor Financeiro Martinho Gonçalves de Sousa Rocha e a diretora 

de Benefícios e Saúde, Carleuza Francisca de Lima. E representando a 

diretoria do STIU-DF, os senhores Cleiton Moreira de Faria, Victor Frota da 

Silva e Flávio Henrique Gadbem Figueiroa. 

 

   Também estavam virtualmente presentes todos os membros dos conselhos 

Deliberativo e Fiscal, tanto os que deixaram seus cargos quanto os membros 

que tomaram posse, a diretoria executiva da Previnorte, os empregados e, pela 

primeira vez, todos os participantes da Fundação receberam convite para 

assistir ao evento. 

 

   Vale registrar que o processo eleitoral ocorreu em 2021, com a eleição 

realizada no dia 2/12/2021, para os cargos de Diretor de Benefícios e membros 

dos conselhos Deliberativo e Fiscal. 
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    Veja, a seguir, os nomes dos dirigentes que tomaram posse: 
   

 

     

 

Descadastrar  

 

Editar cadastro  

 

Versão web  

 

  

SCN Q. 01 Bl. C – 8º andar – Ed. Brasília Trade Center 0 70711-902 Brasília DF Brasil 
  

Enviado por nao-responda@previnorte.com.br para comunicacao@previnorte.com.br      

 

 

https://mkt.previnorte.com.br/got/342c76d1e1XaLe4VV
https://mkt.previnorte.com.br/got/7455f7fae1XaLe4VW
https://mkt.previnorte.com.br/got/d2d98c40e1XaLe4VX
https://mkt.previnorte.com.br/got/7d23f40ce1XaLe1Gl
https://mkt.previnorte.com.br/got/c4a4b636e1XaLe48M

