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E
sta é a primeira eleição para Néos. Um momento histórico 
para os participantes e assistidos. Mas, até chegar aqui 
foram inúmeras batalhas que os nossos dirigentes, 
ligados a Intersindical, travaram para preservar 

os direitos dos participantes e assistidos dos planos 
previdenciários das fundações, no processo de incorporação 
da Faelba, Celpos e Fasern, pela Néos. 

Seja pelo situação econômica do país ou pela política 
de governo,  o momento que passamos não nos dá 
segurança para o fututo. A aposentadoria “oficial”,  
INSS, está cada vez mais distante para muitos 
trabalhadores, de um lado, há uma tendência de 
envelhecimento da população, o que sobrecarrega 
o já exaurido sistema de aposentadoria e, por outro
lado, há as alterações sofridas nas normas trabalhistas. Assim, a incerteza de receber a aposentadoria 
social no futuro, “benefício do INSS”, está cada vez mais ameaçada, ampliando a importância da nossa 
previdência complementar NÉOS. 

A Néos serve para que o trabalhador mantenha na inatividade um padrão de vida semelhante ao da 
fase laborativa ou simplesmente um padrão melhor do que se dependesse apenas do INSS. Alertamos 
ao trabalhador que a falta de comprometimento e de conhecimento no cargo de diretor de seguridade e 
benefício da NÉOS pode nos trazer grandes prejuízos.

Neste contexto enfatizamos que é muito importante eleger os candidatos que defendem os 
participantes  e os assistidos. Nosso objetivo sempre será o de preservar os direitos e ampliar 
conquistas. 

Boletim informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Elétricas e Empresas Prestadoras de Serviços no Setor 
Elétrico e Similares do Estado do RN  

Eleições da NÉOS
Votar nos representantes ligados aos interesses dos trabalhadores é fundamental para 

mantermos a nossa Fundação forte

Nos orgulhamos em apresentar candidatos verdadeiramente comprometidos com a preservação da 
nossa Fundação. Estes companheiros(as) já contribuíram e participaram ativamente de todo o processo 
de negociação e construção da incorporação da Fasern, Celpos e Faelba pela Néos.

Neste momento de incertezas e ameaças para as fundações de previdencia complementar é fundamtal 
termos representantes comprometidos e que possam garantir a constituição de reservas para 
concessão de futuros benefícios previdenciários.

Sabemos da imensa resposabilidade em realizar a gestão e fiscalização do nosso patrimônio 
previdenciário. Por isso, não podemos vacilar na escolha dos nossos representantes.  Existem muitas 
conquistas a serem alcançadas e ainda muitos desafios a serem superados. Somente juntos podemos 
seguir avançando e preservando a nossa Fundação. 

compromisso comprovado



Cuidado com as pegadinhas... Conheça a nossa chapa

T
em uma candidata que concorre ao cargo de 
Diretora de Seguridade e Benefícios que em 
um vídeo que circula por aí pedindo voto afirma 
que é certificada e “habilitada”. Certificada 

ela pode até ser, mas habilitada não é. Aí merece um 
esclarecimento: para exercer um mandato nas Fundações 
de Previdência Complementar, o candidato tem que ser 
certificado e, no caso da candidata, ela foi habilitada 
para exercer o cargo de Conselheira da Fasern, que na 
realidade era suplente e assumiu pelo fato do titular ter 
renunciado ao mandato. 

E o mandato como Conselheira encerrou em outubro de 
2020 quando a Fasern foi incorporada pela NÉOS. Então, 
a candidata que falta com a verdade na realidade não é 
“habilitada”. E esta candidata vem pedir voto afirmando 
que entende de Fundação? Já vimos que não entende! Fundação é coisa séria! É o patrimônio de cada 
Participante e Assistido que vai ser administrado por aqueles que forem eleitos. Será que eleger quem 
não entende nada de Fundação é seguro para o nosso patrimônio?

Claro que não! Uma candidata que é gestora na Cosern 
vai defender os interesses do Patrão ou os interesses dos 
Participantes e Assistidos? Claro que vai defender os interesses 
do Patrão!

Alguém conhece uma luta sequer da candidata do Patrão em 
defesa dos trabalhadores? Nem as Assembleias ela comparece 
e se compareceu a alguma, foi para votar naquilo que o Patrão 
ordenou.

Sem nunca ter lutado pelas conquistas em prol dos participantes 
e assistidos qual interesse tem em representá-los?

Participantes e Assistidos, quem não tem histórico de lutas não 
merece seu voto. Caso eleita, a candidata que mentiu que era 
habilitada, vai é se aliar ao Diretor de Recursos Humanos do Grupo 
Neoenergia para retirar os direitos e benefícios que conseguimos 
com muita dificuldade.

Conselho Deliberativo

Andrea Freitas
(titular)

Helder Lopes
(suplente)

Conselho Fical

Celso Arnaldo 
 (titular)

Carlos Medeiros 
(Suplente)
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* Gestão participativa, para
atender os anseios dos

participantes e assistidos;

* Processo de comunicação
cada vez mais estratégico;

* Implantação do Plano
Família;

* Revisões permanentes do
empréstimo financeiro, para 
atender as demandas dos 
participantes e assistidos, 

dentre elas: reduzir a 
taxa de administração e 
ampliar a possibilidade 
de empréstimos para 

todos os assistidos, sem 
discriminação de idade;

* Cashback,

* Melhorias nos
Regulamentos dos Planos;

* Equilíbrio Financeiro e
Atuarial do plano BD/PE.

Propostas

E mais...
*Trabalhar para garantir que
os planos de benefícios 
administrados pela Néos 
mantenham-se atrativos 
e com boa rentabilidade, 
confiáveis e capazes 
de proporcionarem uma 
aposentadoria segura.
*Melhorar o atual modelo de
gestão compartilhada para 

proteger a Néos de ingerência dos patrocinadores e interferências externas de agentes de mercado que querem tirar 
proveito do patrimônio dos participantes e assistidos.
*Fim do voto minerva nos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
*Diversificar investimento para buscar a máxima rentabilidade e reduzir riscos de investimentos.
*Fortalecer os comitês de investimentos e de benefícios, aumentando sua participação na gestão da Néos.
*Lutar contra projetos de lei, normas e imposições governamentais que pretendam eliminar a eleição de
representantes e assistidos, mudanças prejudiciais a governança, e entregar a gestão da Néos a agentes de mercado.

VOTE EM QUEM TEM COMPROMETIMENTO, 
COMPETÊNCIA E CONHECIMENTO!

VOTE LIANE CHACON PARA DIRETORA DE 
SEGURIDADE E BENEFÍCIOS – VOTE 01!

Claro que não! Uma 
candidata que é 

gestora na Cosern 
vai defender os 
interesses do 
Patrão ou os 

interesses dos 
Participantes e 

Assistidos? Claro 
que vai defender 
os interesses do 

Patrão!



Competência comprovada

Liane 
Chacon

Diretora de Seguridade e Benefícios da NÉOS

Conselho deliberativo da NÉOS

Conselho fiscal da NÉOS

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Liane Câmara Matoso Chacon é Assistente Social e Advogada empregada 
da patrocinadora COSERN, Dirigente Habilitada pela PREVIC- Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar. Certificada pelo Instituto de Certificação 
dos Profissionais de Seguridade Social- ICSS. Experiência de 20 anos no Sistema 
Fechado de Previdência Complementar. Recebeu título de melhor Dirigente da Regional 
Nordeste;

Foi dirigente, por seis anos, da Abrapp- Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar, representando todos os dirigentes das 
Associadas das EFPC do Nordeste, atuando também, a nível nacional, como dirigente 
responsável pelas Comissões de Atuária, Seguridade e Planos Previdenciários da 

Abrapp; Dirigente eleita da Fasern - Fundação Cosern de Previdência Complementar (set/99 a agosto/20);

Em janeiro/2020, foi indicada pela Intersindical como Diretora de Seguridade e Benefícios, cargo reservado 
para ser sua representante na NÉOS. Vice-presidente do SINTERN; Membro da Anapar - Associação 
Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão; Diretora do SINDAPP- Sindicato Nacional das Entidades 
Fechada, responsável pela área jurídica; Diretora Administrativa e Financeira da UniAbrapp- Universidade 
Corporativa da Previdência Complementar. Pós-graduada em Gestão Estratégica de Empresa; Marketing, 
Direito Previdenciário e Direito e Processo do Trabalho. MBA em Administração de Empresa pela 
Universidade de São Paulo (USP); Professora convidada curso de pós graduação em Direito Previdenciário 
da UNP.
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Andréa Freitas Barrêto de Oliveira. Bacharel em Administração de Empresa. 
Cursando 8° período do curso de Direito. Membro do Conselho Deliberativo da Néos. 
Diretora Administrativa do Sintern. Certificada pelo ICSS.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Celso Arnaldo de Medeiros. Economista, Bacharel em Direito, ex-Diretor Financeiro 
da FASERN, designado inicialmente em 2003 com reconduções sucessivas até 
2014, posteriormente, já como assistido, Membro Efetivo do Conselho Deliberativo 
da FASERN, até a incorporação pela Néos Previdência, profissional certificado pelo 
ICSS na área de investimento.
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