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CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO

“Olá, me chamo Claudio Campos de Souza e sou candidato à vaga de membro do 
Conselho Deliberativo da Enerprev na eleição 2022.

Faço parte do grupo da EDP há 32 anos e, atualmente, ocupo o cargo de Téc-
nico de Enfermagem do Trabalho, junto ao time de Segurança e Saúde da EDP 
ES. Além da minha posição atual, acrescento que tenho formação em Teologia 
(bacharelado).

Por 13 anos, ocupei a posição de diretor executivo no Sinergia-ES, quando desen-
volvi atividades de gestão financeira, prestação de contas, gestão de pessoas, 
gestão orçamentária e fui membro do Conselho Estadual de Saúde do Estado 
do Espírito Santo.

Ao apresentar minha candidatura, tenho ciência dos desafios que serão enca-
rados por mim com extrema lucidez, disposição, perseverança, senso de res-
ponsabilidade e compromisso com os colaboradores ativos e aposentados da 
previdência complementar do Grupo Energias do Brasil.

Conto com seu voto para fazer a diferença neste Conselho!”

1. CLAUDIO CAMPOS DE SOUZA 

IDENTIFICAÇÃO NA CÉDULA ELEITORAL:  

Claudio Campos
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CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO

“Eu me considero igual a qualquer um de vocês, pois sou de origem simples. Ori-
gem que nunca escondi e da qual tenho muito orgulho. Sempre estudei em es-
colas públicas e comecei a trabalhar muito cedo. Em dezembro de 1974, fui con-
tratado como Auxiliar de Serviços Técnicos pela Light S.A. Com muita dedicação 
aos estudos, ajuda dos colegas de trabalho e, principalmente, com as graças de 
Deus pude, ao longo de minha vida profissional, ocupar diversos cargos e me 
aposentar, após 44 anos de trabalho, como diretor-presidente da Enerpeixe S.A. 

Lembro que na última eleição saí como candidato ao Conselho Deliberativo 
atendendo aos pedidos dos participantes do PSAP Bandeirante e fui eleito. Hoje, 
em função de novas solicitações, e por já conhecer os “bastidores da Enerprev”, 
me sinto muito mais preparado para continuar o trabalho em defesa de nosso 
patrimônio. Gostaria de contar com seu voto, seja você Ativo ou Assistido do 
PSAP Bandeirante, dos Escelsos I e II e do Energias do Brasil, pois sei que, juntos, 
somos mais fortes.”

2. JÚLIO GALVÃO DE ARAÚJO JÚNIOR 

IDENTIFICAÇÃO NA CÉDULA ELEITORAL:  

Júlio Galvão
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CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO

Colaborador da EDP ES a mais de 37 anos, na qual ingressou em 1984 como es-
tagiário de eletrotécnica da área de Manutenção de Proteção de Subestações e 
Usinas. Foi efetivado na função de Eletrotécnico. Em 1996, após concluir o curso 
de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), passou 
a atuar como Engenheiro e, no ano 2000, assumiu o cargo de supervisor de Ma-
nutenção de Proteção, Controle, Automação e Medição de Subestações e Usinas. 

A partir de 2006 exerceu o cargo de supervisor de Engenharia de Manutenção 
de Subestações, Linhas e Redes de Distribuição. Três anos mais tarde passou a 
responder pela GO de Construção de Subestações e Linhas, acumulando a GO de 
Planejamento da Manutenção e, posteriormente, a GO de Meio Ambiente. Em 
2012, assumiu a função de GE de Projeto e Construção; em 2014, a GE de Opera-
ção; em 2016, a GE de Operação e Serviços; em 2019, a GE de Engenharia na EDP 
Grid; e, em 2020, a GE de Projeto e Construção na EDP ES. Aderiu ao Programa 
de Incentivo de Aposentadoria (PIA) da Enerprev em 2021, com desligamento 
previsto para maio de 2022.

3. LINO HENRIQUE 

IDENTIFICAÇÃO NA CÉDULA ELEITORAL:  

Lino
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CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO

“Meu nome é Luis Carlos Gouveia Pereira, mas sou mais conhecido por Gouveia. 
Entrei na EDP com 26 anos e, hoje, estou com 48. Sou casado há 21 anos com 
Juliana e tenho três lindos filhos: Lucca, de 19 anos, Luigi, de 17 anos e Noah, de 
4 anos. Dos 25 anos que tenho como Engenheiro de Produção, vinte e dois deles 
têm sido muito bem vividos na EDP, onde exerço a função de diretor de Pessoas 
& Eficiência no Centro Corporativo.

Sempre fui preocupado com meu futuro, investindo em nossa previdência, cui-
dando da saúde com afinco e com hábitos saudáveis, como correr diariamente, 
além de acompanhamento médico regular, mas confesso que, após ter supera-
do dois transplantes no ano passado, sendo um de coração e outro de medula 
(este, fruto de uma doença rara), tive bastante tempo para refletir sobre a vida 
e a importância de nos planejarmos, pois infelizmente o futuro não é tão previ-
sível quanto pensamos.

Essas experiências me fizeram querer lutar ainda mais pelas coisas que fazem 
a diferença na vida das pessoas, e a previdência é uma delas! Gostaria, então, de 
contar com seu voto para integrar o Conselho Deliberativo da Enerprev e lutar 
pelo futuro de todos nós!” 

4. LUIS CARLOS GOUVEIA PEREIRA 

IDENTIFICAÇÃO NA CÉDULA ELEITORAL:  

Gouveia
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CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO

“Para aqueles que não me conhecem meu nome é Paulo Zibetti Jorge e traba-
lhei na área financeira da Escelsa/EDP Espírito Santo por quase 30 anos, ocu-
pando, inclusive, o cargo de diretor financeiro. Participei da criação da Escelsos, 
nossa primeira Fundação de Previdência Privada, cujos Planos I e II, foram incor-
porados pela Enerprev. 

Em 2009, fui eleito para o Conselho Deliberativo Titular da Enerprev, no qual 
desempenhei por dez anos, com independência e dedicação, a função de conse-
lheiro, focado na preservação da Entidade e no cumprimento da legislação, pois 
não representamos entidades ou pautas específicas.

 Com a experiência adquirida na Escelsa e na Enerprev consegui minha certifica-
ção junto ao ICSS (Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de 
Seguridade Social).

Em uma conjuntura extremamente difícil como a que vivenciamos, entendo que 
posso contribuir para o acompanhamento efetivo da governança da Enerprev e 
na fiscalização dos investimentos dos planos de benefícios por ela administrados.

Por isso, mais uma vez peço seu voto para o Conselho Deliberativo, com a certe-
za de que, unidos, estamos um ajudando ao outro.”

5. PAULO ROBERTO ZIBETTI JORGE 

IDENTIFICAÇÃO NA CÉDULA ELEITORAL:  

Zibetti
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CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL

“Exerço, desde 2020, o cargo de diretor administrativo financeiro do Centro de 
Serviços Partilhados da EDP Brasil, após atuar por sete anos no cargo de diretor 
de Contabilidade, Consolidação, Tributos e Gestão de Ativos. Tenho 32 anos de 
atuação profissional nas áreas contábil, tributária e administrativa em empre-
sas nacionais de grande porte nos segmentos de distribuição de gás e indústria 
química/petroquímica, químico, farmacêutico, de tintas, de telecomunicações e 
de energia elétrica. 

Fui membro do Conselho Fiscal da Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) 
de 2018 a 2020. Exerci o cargo de presidente do Conselho Fiscal da Enerprev por 
mais de dez anos, entre 2009 e 2020, com experiência reconhecida nos diver-
sos planos administrados pela entidade, incluindo a obtenção de certificação 
específica, nos termos da legislação, para o exercício da função de conselheiro 
de fundos de pensão. Possuo sólidos conhecimentos em toda a rotina contábil 
(Legislação Societária, Tributária e Gerencial), rotina administrativa e do papel 
do conselheiro de Fundos de Pensão (análise e manifestação a respeito das de-
monstrações contábeis, financeiras, atuariais e controles internos).”

1. ANDRÉ LUIS NUNES DE MELLO ALMEIDA 

IDENTIFICAÇÃO NA CÉDULA ELEITORAL:  

André Almeida
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CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL

“Meu nome é Edson Wilson (Edinho). Tenho mestrado em Economia Empresarial 
e pós-graduação em Economia e Gestão Empresarial e em Gestão e Políticas 
Públicas. Bacharel em Ciências Econômicas e licenciado em Matemática, sou 
funcionário ativo na EDP ES há 32 anos e diretor do Sinergia-ES.

Atualmente, sou membro titular do Conselho Deliberativo da Enerprev, do qual 
também fui suplente, o que me permitiu adquirir conhecimento suficiente para 
obter pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Segu-
ridade Social (ICSS), o certificado que é exigido pela Previc para o adequado 
exercício da função.

Após a experiência nesses mandatos, coloco-me à disposição para continuar con-
tribuindo para a boa administração da Enerprev como Conselheiro Fiscal, pois 
conheço o papel que é exigido para esse exercício, que requer compromisso, 
atenção e conhecimento suficientes para monitorar os resultados econômico-
-financeiros dos planos, além de efetuar manifestações a respeito dos controles 
internos, trazendo maior segurança e transparência a todos os participantes.

Colegas trabalhadores ativos e aposentados, peço seu apoio e voto.”

2. EDSON WILSON BERNARDES FRANÇA 

IDENTIFICAÇÃO NA CÉDULA ELEITORAL:  

Edinho
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CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL

“Sou graduado em Administração e pós-graduado em Análise de Sistemas. Tra-
balhei no Grupo EDP, oriundo da atual EDP Espírito Santo Distribuição de Ener-
gia S.A., na qual atuei por mais de 34 anos nas áreas técnica, comercial e de 
auditoria.

Na área de auditoria do Grupo EDP, durante 27 anos, efetuei trabalhos nas áreas 
financeira, administrativa, contábil, técnica e comercial nas distribuidoras e 
empresas de comercialização e geração.

Fui Conselheiro Fiscal (indicado pela Patrocinadora) da Fundação Escelsos de 
Seguridade Social, incorporada pela Enerprev.”

3. GERALDO MAGELA CLARINDO RIBEIRO 

IDENTIFICAÇÃO NA CÉDULA ELEITORAL:  

Magela
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CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL

Formação profissional: Engenheiro Eletricista, pós-graduado em Uso Racional 
de Energia e licenciado em Matemática.

Experiência: Conselheiro Fiscal da Enerprev na atual gestão. Iniciou na Light, 
em 1974, passando pela Eletropaulo e Bandeirante Energia, na qual ocupou di-
versos cargos gerenciais, culminando como gerente da Divisão Técnica da Supe-
rintendência Regional Vale do Paraíba.

Competência: ótimo relacionamento profissional em todos os níveis e habili-
dade para identificar novos talentos e desenvolvê-los.

Plano de atuação: trabalhar para a saúde financeira da Enerprev como forma 
de perenizar os benefícios dos Participantes Assistidos, que já recebem seu be-
nefício, bem como para os Ativos que aguardam completar seu tempo de con-
tribuição para usufruir do benefício; antecipar eventuais problemas e propor 
soluções; atuar de forma proativa e transparente; opinar sobre as contas da 
Entidade, demonstrações financeiras e investimentos.

4. ISRAEL DE MORAES 

IDENTIFICAÇÃO NA CÉDULA ELEITORAL:  

Israel
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CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL

“Sou graduado como bacharel em Ciências Contábeis pela USP, pós-graduado 
em Gerência Financeira pela FIA/USP e mestre em Controladoria e Contabilida-
de pela Fecap/SP. Já trabalhei nas seguintes empresas: Yasuda Cia. de Seguros/
Tokyo Marine Seguradora (hoje com outra razão social), Fundação Itaú, NEC e 
Sew. 

Entrei no Grupo Energias do Brasil em 2004 e participei da construção da 
empresa Enerpeixe. Em 2006, fui transferido para o setor corporativo da hol-
ding, com atuação na área de Planejamento e Controle de diversas outras 
áreas do grupo. Sou professor de Contabilidade e Custos e já lecionei em 
várias faculdades.”

5. RONALDO SETSUO HARADA 

IDENTIFICAÇÃO NA CÉDULA ELEITORAL:  

Haradinha
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SÃO PAULO
Rua Werner Von Siemens, 111, codlog 44191-0 

Prédio 22, Bloco A, Sala 15, Lapa de Baixo 
São Paulo/SP • CEP 05069-900

ESPÍRITO SANTO
Condomínio Centro Empresarial da Praia 

Rua Taciano Abaurre, 225, sala 704, Bairro Enseada do Suá 
Vitória/ES • CEP 29050-470

Central de Atendimento telefônico: 0300 313 0013
E-mail: atendimentoenerprev@edpbr.com.br • www.enerprev.com.br

Consultoria de Comunicação e Editorial
Arte da Criação • (11) 3567-2011 • www.artedacriacao.com
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