
Titular: Wilson de Almeida Pereira (mat. 51.181). Entrou na Cemig
em maio de 1989 como Leiturista. Em 1991 se
tornou Auxiliar de Escritório; em 1994 passou a
atuar como Técnico de Distribuição e, em seguida,
Técnico Comercial de Energia. Desde 2004 é
Agente de Relacionamento com Clientes Corporati-
vos. Atualmente trabalha na Análise Econômica Fi-

nanceira nas operações de compra e venda de energia além da ges-
tão administrativa da inadimplência dos clientes da DCM. É forma-
do em Economia pela PUC/MG, com pós-graduação em Gestão Es-
tratégica pela UFMG. Wilson também é formado em Direito, sendo
membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/MG, atuan-
do na área de Direito Previdenciário e é Advogado Assistente e Pa-
recerista no escritório Almeida & Evangelista Advogados.

Suplente: Jairo Roberto Fernandes (mat. 30.658). Admitido em 09
de janeiro de 1978 como Leiturista, fez carreira
como Auxiliar de Administração a partir de janei-
ro de 1984 e, em fevereiro de 1986, passou a
exercer a função de Auxiliar Técnico de Distribui-
ção. Em dezembro de 1989 começou a atuar co-
mo Técnico de Distribuição o que perdurou até

01 de janeiro de 1995, quando foi promovido a Chefe de Seção
(Técnico Comercial). Em março de 2004, passou a exercer a fun-
ção de Agente de Relacionamento com Clientes Corporativos, o
que se deu até a data do seu desligamento em 01 de setembro
de 2010.
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chEgou a hora dE EscolhEr sEus rEprEsEntantEs

Edi ta do pe la gerência de 

co mu ni ca ção e atendimento da For luz

A partir das 8 horas do dia 21 de maio de 2018, você pode-
rá votar nas chapas de sua preferência para os Conselhos Deli-
berativo e Fiscal e, separadamente, para a Diretoria de Relações
com Participantes da Forluz. A escolha das chapas para DRP e
Conselhos é independente. Ou seja, você pode votar em chapas dis-
tintas.
Os participantes ativos e assistidos inscritos nos planos previ-

denciários da Forluz poderão votar pelo hotsite exclusivo da Elei-
ção Forluz 2018 ou por telefone. Para acessá-lo, basta entrar no
Portal Forluz e clicar no banner fixo no alto da página principal.

ATENÇÃO: a votação encerra-se às 23h59 do dia 7 de junho de
2018 (horário de Brasília-DF).

como votar

A Fundação encaminhará via correio uma carta para os parti-

cipantes assistidos que contém as instruções para votação e
senha. No caso dos participantes ativos, as informações serão
encaminhadas via e-mail. Ao votar, tenha em mãos o CPF e a
senha recebida. 

n Via Internet – Acesse o portal Forluz (www.forluz.org.br) e cli-
que no banner que se localiza na parte superior da página ini-
cial. Se preferir, acesse o site das Eleições via link
https://goo.gl/Zh24dB. Ao entrar, siga as instruções.  

n Por telefone – Ligue para 0800 602 3120 e siga as instruções. 

apuração E divulgação do rEsultado

A apuração e o resultado da eleição será no dia 8 de junho de
2018, a partir das 8 horas, podendo ser acompanhada por fiscais
inscritos. A divulgação do resultado será feita por meio dos canais
de comunicação da Forluz e das patrocinadoras. 

candidatos a dirEtor dE rElaçõEs com participantEs

Titular: Vanderlei Toledo (mat. 52.941). Advogado Especializando
em Previdência  Complementar  MBA  pela  FIA –
Fundação Instituto de Administração (conclusão
em 06/2018). Certificado com ênfase em Admi-
nistração pelo ICSS. Habilitado pela Previc para
mandato em EFPC. Foi Membro suplente eleito do
Conselho Deliberativo. Desde 2014 ocupa a Dire-

toria de Relações com Participantes Forluz. É membro do Comitê
de Investimento; do Conselho de Administração do Hospital Life-
center. Foi membro da Comissão Nacional de Relacionamento da
ABRAPP até 20I7. Participou de sete edições do Congresso Bra-
sileiro de Fundos de Pensão. Cursos: Exercício da Função de Con-

selheiro; Finanças I Aspectos fundamentais e funcionamento dos
mercados financeiros; Educação  Financeira.  Foi Presidente da
OAB Jovem na Subseção de Três Corações entre 2010 e 2012.
Admitido na CEMIG em 1991.

Suplente: Enderson Couto Miranda (mat. 21.942).
Atuou em causas contenciosas na defesa dos in-
teresses da Empresa, áreas cíveis, criminal, tri-
butária e administrativa. Bem como representou
a Empresa nas reuniões atinentes ao setor elétri-
co brasileiro.
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Titular: Carlos Alberto de Souza (mat.
53.732). Comunicador So-
cial com especialização
em marketing, tem 26
anos de Cemig, já atuou
como Agente de Relacio-
namento, coordenador de

programa e projetos, e atualmente, é Téc-
nico de Sistemas da Qualidade e auditor
interno do Sistema de Gestão da Qualida-
de. Fora da Cemig, atua como voluntário
em diversas organizações sem fins lucrati-
vos. É diretor de Assuntos Estratégicos e
membro do Conselho Deliberativo da Asso-
ciação Mineira de Cultura Nipo Brasileira.
Atua no comitê de Stakeholders do Child-
Fund Brasil, participou da revisão/elabora-
ção das normas NBR 16277:2017 - Audi-
toria de projetos e 16337:2014- Geren-
ciamento de Riscos em Projetos. Foi mem-
bro do Conselho Fiscal do Capítulo Minas
Gerais Project Management Institute - PMl
e do conselho da União Brasileira para a
Qualidade.

Suplente: Romildo Gonçalves da Silva (mat.
52.306). Graduado em Ad-
ministração de Empresas e
Tecnologia da Informação,
possui MBA em Gestão Es-
tratégia de Negócios pela
UFMG. É certificado pela

PMP - Project Management Professional
pelo Instituto PMI- Project Management
Institutc e certificado de Operador do Mer-
cado de Energia Elétrica pela associação
Abraceel em parceria com FDTE/USP.
Atualmente ocupa o cargo de Agente de
Comercialização de Energia Especialista,
na Superintendência de Planejamento da
Comercialização, da Diretoria Comercial,
atuando na área de processos comerciais,
técnicos, regulatórios e operativos para o
segmento de comercialização de Energia
Elétrica. Participação em diversos projetos
e iniciativas referentes a melhorias de pro-
cessos comerciais, implantação de siste-
mas comerciais corporativos e adequações
regulatórias.

Sucessor: Geraldo Humberto da Silva (mat.
49.112). Ingressou na Ce-
mig em junho de  1988
através de concurso públi-
co, atuando na área de lei-
tura e entrega de faturas
de energia. Posteriormen-

te teve a oportunidade de trabalhar nas
áreas de cadastro, faturamento, análise
de projetos elétricos, inspeção de clientes
de baixa e média tensão, bem como no
atendimento técnico e comercial dos
clientes da CEMIG Distribuição e da CE-
MIG Geração e Transmissão S.A. Aos
clientes da Cemig Geração, compradores
de energia do mercado livre, fez se neces-
sário a prospecção de novos clientes, ges-
tão dos contratos, gestão da inadimplên-
cia e análise do faturamento com foco na
maximização do lucro para a companhia.
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candidatos aos consElhos

Titular: Dinis Vilela Prado (mat. 38.432). Ini-
ciou sua carreira na Cemig
em 1983, desempenhan-
do a função de Operador
de Subestação, até setem-
bro de 1987. Ainda em
1987, começou a traba-

lhar na função de Auxiliar de Engenharia. A
partir de 1992 começou a trabalhar na
área comercial de atendimento a grandes

clientes. Em 2005, passou a atuar como
Economista em processos comerciais. Em
2010, assumiu o cargo de Gestor da em-
presa ESCEE até junho de 2017. Desligou-
se da empresa em junho de 2017, e atual-
mente trabalha na área de consultoria na
comercialização de energia.

Suplente: Wilson Geraldo Machado (mat.
51.335). Trabalhos desen-
volvidos na Cemig por cer-
ca de 9 anos na área de
comercialização de ener-
gia e de relacionamento
com Clientes Corporativos

da Companhia. Atualmente é Diretor Presi-
dente da WW Energias Renováveis Ltda.
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Titular: Maria Helena Barbosa (mat. 41.027). Formação em Enge-
nharia Elétrica, contratada como engenheira ele-
tricista em 1984, tendo exercido as atividades
profissionais na Cemig Distribuição, atuando em
áreas da Engenharia Elétrica e de Regulação do
Setor Elétrico. Representou a Cemig na Aneel e
em outros órgãos. Exerceu cargo de Conselheira

Efetiva no Conselho de Curadores da Forluz de 1996 a 1999. Em
2015, foi promovida a Gerente de Departamento, tendo exercido
atividades com ampla formação em áreas técnicas e de desenvol-
vimento humano e liderança. Responsável pela coordenação do
Projeto FIB (Felicidade Interna e Bem Estar) na Cemig, contri-

buindo com a formação de mais de 300 pessoas na prática de
neurociência e biopsicologia.

Suplente: Jarbas Discacciati (mat. 45.367). Técnico Industrial na
Cemig-D, bacharel em Ciências Contábeis, Con-
selheiro Fiscal suplente na Forluz de 2010 a
2014. Certificado pelo ICSS, tendo participado
de diversos cursos, congressos, seminários e de-
mais atividades de formação e qualificação, tais
como: curso de governança, contabilidade, as-

pectos jurídicos, dentre outros.
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Sucessor: Vania Lúcia Rocha de Almeida
(mat. 48.044). Iniciou a
carreira na Cemig na área
administrativa, como auxi-
liar administrativo respon-
sável pelas atividades de
gestão da arrecadação.

Posteriormente com técnica de serviços

administrativos com as atividades de licita-
ção e gestão de contratos, na Regional de
Curvelo. Em 2001, passou a exercer o car-
go de técnica comercial da Regional Cen-
tro (Sete Lagoas), com a atividade de agen-
te comercial, na gestão de contratos e de-
mandas de clientes de média tensão. Em
2009, assumiu o cargo de administradora

com a função de analista de comercializa-
ção, em atividades da área de proteção da
receita, onde atuou na estruturação e im-
plementação de importantes projetos para
combate e redução da inadimplência dos
clientes da Cemig Distribuição.

Titular: Jaziel Pereira da Silva (mat. 52.333).
Entrou na Cemig em maio
de 1990, na função de
eletricista. Em 1996, foi
trabalhar na então CAC -
Central de Atendimento a
Clientes, De 2003 a

2009, trabalhou na contabilidade sendo
que até 2005 foi técnico de apoio contábil
e depois Contador. A partir de outubro de
2009, mudou para o Cargo de Analista
Econômico Financeiro.

Suplente: Jeferson Adão Silva (mat. 52.423).
Graduado em Administra-
ção pela PUC-Minas com
especialização em Finan-
ças Corporativas (IEC-
PUC) e Gestão em Negó-
cios de Energia Elétrica e

Gás Natural (FGV). Ao longo dos 27 anos
de Cemig, atuou nas áreas contábil, Folha
de Pagamento e Diretoria de Novos Negó-
cios. Dentre as atividades exercidas, estão,
legislação trabalhista, legislação e regula-
ção do setor elétrico, desenvolvimento de
modelos econômico-financeiros de proje-
tos do Setor Elétrico (G/T/D), aplicação de
técnicas de valuation, análise de demons-
trações financeiras, elaboração de planos
de negócios e due-diligence nos processos
de aquisições e análises de empresas.
Atualmente trabalha na Gerência de Pla-
ne. Des. Humano - RH/PD.

Sucessor: Juliana Marques Moreira Garcia
(mat. 53.966). Foi admiti-
da para trabalhar na Ce-
mig em Curvelo, por meio
do Convênio Cemig/Senai
em agosto de 1993. Foi
efetivada como leiturista

em 1995. A partir de 1998, passou a tra-
balhar no atendimento a clientes na agên-
cia de atendimento de Corinto e depois em
Curvelo. Mudou para Belo Horizonte em
2006, para trabalhar como Agente de Co-
mercialização de Clientes Corporativos.
Em 2009, foi aprovada na seleção interna
para Analista de Comercialização. Atual-
mente, trabalha na Gerência Comercial de
Clientes do Mercado Incentivado Metropo-
litana, Sul e Mantiqueira - MI/SM. É for-
mada em Administração de Empresas
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Titular: Marcos Tulio Silva (mat. 52.570).
Certificado pelo ICSS em
setembro de 2016- Insti-
tuto de Certificação dos
Profissionais de Segurida-
de Social. Profissional ha-
bilitado em administração

pela Previc. Conselheiro Deliberativo na
Forluz. Habilitação N°. 2016.1.1722- vá-
lido até 19-1 2-2018, pela Previc. Gra-
duado em Direito, com especialização em
Direito Agrário pela Faculdade de Direito
do Vale do Rio Doce- Governador Valada-
res, desde 1998.

Suplente: João José Magalhães Soares (mat.
52.570). Ingressou na Ce-
mig em 1989, no cargo de
aprendiz de eletricista e
passou pelos cargos de
eletricista de distribuição;
técnico de operação; téc-

nico de tecnologia e normalização; enge-
nheiro de planejamento da operação e ma-
nutenção; até chegar ao cargo de gerente
de segurança do trabalho, saúde e bem es-
tar em outubro de 2005, tendo exercido o
cargo de gerente até outubro de 2015. Em
novembro do mesmo ano, foi cedido ao
Sindicato de Engenheiros de Minas Gerais,
onde atualmente ocupa o cargo de segun-
do vice-presidente e membro da Diretoria
Executiva. Foi Conselheiro Deliberativo su-
plente da Cemig Saúde, Conselheiro Fede-
ral suplente do Confea, presidente da

Ames e professor de pós graduação da Puc
e da Feamig.

Sucessor: José Firmo do Carmo Junior (mat.
52.117). Foi agente de co-
mercialização especialista
entre março de 2004 a
2018; agente comercial;
técnico comercial – super-
visor; técnico de serviços

administrativo; auxiliar de escritório; auxi-
liar de almoxarifado, leiturista, aprendiz
Cemig/Senai (04/12/1989).
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ElEiçõEs 2018

Titular: Roseli Conceição Maciel (mat.
200046). Foi admitida na
Cemig em 1987, traba-
lhando na Superintendên-
cia de Obras de Transmis-
são. Em 1990, foi transfe-
rida para a Forluz, onde

trabalhou por 27 anos. Possui certificação
emitida pelo ICSS, desde 2011. Executou
atividades relacionadas com cálculos de
benefícios: atendimento aos participantes:
geração de folha de pagamento de assisti-
dos. Participou de processos importantes
que ocorreram na Forluz, tais como: I) Mi-
gração do Plano BD para os Planos A e B,
em 1997; 2) Acordo histórico IGP-DI, assi-
nado em 2003; 3) Mudanças de Tábuas de
Mortalidade; 4) Campanha de orientações
sobre novo regime de tributação, em 2005.
5) Lançamento do Manual de Governança
Corporativa em 2004, sendo eleita para
exercer a coordenação do Comitê de Con-

duta e Ética, no período de 2005 a 2008.
Foi gerente da Secretaria Geral da Forluz,
de 2006 a 2017. Atualmente, é membro
titular do Comitê de Conduta e Ética da
Fundação.

Suplente: Magno Augusto de Aquino (mat.
41.031). Graduado em Ma-
temática pela Faculdade
de Filosofia, Ciências e Le-
tras – BH. MBA em Gestão
Empresarial pela FGV e
MBA em Gestão Estratégi-

ca da Tecnologia da Informação. Admitido
na Cemig em 1984, aposentou-se em
2017. Entre 2009 e 2016, atuou na Ge-
rência de Governança e Gestão de TI, como
analista responsável pela gestão econômi-
ca; financeira; de pessoal; de contratação e
contratos, bem como na gestão da comuni-
cação e planejamento estratégico de TI,
norma e procedimentos. Foi Gestor da

CHAPA 2 – DE OLHO NA FORLUZ – CONSELHO DELIBERATIVO – CATEGORIA ASSISTIDO

equipe de projetos da TI e controle SOX
(legislação internacional de Governança em
Tecnologia da Informação). Entre 2016 e
2017, atuou como Analista de Planeja-
mento de Suprimentos.

Sucessor: Francisco de Assis de Perdigão
(mat. 31.192). Bacharel em
Direito pela Faculdade
Kennedy. Especialista em
Direito do Trabalho pela
Faculdade Promove. Admi-
tido na Cemig em 1978,

aposentado desde 2015, quando atuava na
função de Técnico em Segurança do Traba-
lho, com aprimoramento nas normas inter-
nacionais de qualidade e segurança. Foi
Coordenador Social do Projeto Conviver.
Atual Presidente do Conselho Deliberativo
do Gremig e suplente no Conselho Fiscal
da Cecremec onde já exerceu o cargo de
Diretor Social.

Titular: Carlos Renato de Almeida (mat.
52.099). Formado em
Ciências Contábeis pela
Faculdade Newton Paiva,
pós-graduado em Audito-
ria Externa e em Controla-
doria e Finanças pela

UFMG e MBA no Setor Elétrico – Funda-
ção Getúlio Vargas. Atuou como conselhei-
ro fiscal da Cemig Saúde no período de
2012 a 2016: Técnico de Recursos Hu-
manos - RH, Técnico de folha de Paga-
mento; Técnico Financeiro e Auditor Inter-
no; Instrutor do curso de Licitação e Con-
tratos.

Suplente: Espedito Gonçalves Junior (mat.
43.253). Responsável pela
supervisão, controle e ope-
ração em tempo real dos
equipamentos do sistema
elétrico. Coordenação e
execução das atividades

de programação de intervenção; Coordena-
ção das liberações de intervenções progra-
madas, visando a garantia da qualidade do
fornecimento de energia. Elaborou e ge-
renciou programação junto as equipes pró-
prias e contratadas quando em emergên-
cias e manutenções programadas desde
1985.

Sucessor: Guilherme Mafra Nicolau (mat.
56.265). Graduado em Di-
reito e pós-graduado em
Direito Público. Admitido
na Cemig em 2006, na ci-
dade de Governador Vala-
dares. Integrou a equipe

de perdas comerciais e, posteriormente, a
equipe de prepostos do leste de Minas. Em
2011, transferiu-se para Belo Horizonte,
onde exerceu a função de supervisor de
equipe. Atualmente, exerce o cargo de
Analista de Comercialização, trabalhando
diretamente com a parte regulatória, con-
sultoria técnica aos clientes internos e ex-
ternos para definir as condições de atendi-
mento, visando o cumprimento das nor-
mas de distribuição, normas técnicas e de
segurança e satisfação dos clientes na área
de atuação da Cemig.

CHAPA 2 – DE OLHO NA FORLUZ  – CONSELHO FISCAL – CATEGORIA ATIVO
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Titular: Guilherme Alves Fernandes (mat.
53.138). Técnico de Su-
pervisão e Controle do Sis-
tema Elétrico no COO lota-
do no Edifício Aureliano
Chaves. Técnico em Tran-
sações Imobiliárias e Ava-

liação de Imóveis pela Universidade Cor-
porativa do Sindimóveis. Bacharel em Di-
reito pela FDSM, pós graduado em Direito
Empresarial pela FGV em 2016 e Aperfei-
çoamento em Controladoria e Finanças pe-
la UFMG, também em 2016. Vencedor do
prêmio Assis Chateaubriand de Responsa-
bilidade Social de 2007, pelo Projeto Ilu-

minando Vidas, parceria da Cemig, Apac e
Usiparts.

Suplente: Carlos Alberto Gomes de Oliveira
(mat. 53.483). Técnico de
eletrônica em 1992, gra-
duado em Engenharia Ele-
trônica e de Telecomunica-
ções em 2010, e graduan-
do em Direito. Exerce o

cargo de Diretor Financeiro da Regional
Metropolitana do Sindieletro, com mandato
de 2015/2018. Participou do curso “Con-
ceitos e Aspectos Atuariais”, promovido pe-
la Anapar em março de 2018

Sucessor: Hugo de Leon Bruzaferro Lataliza
(mat. 54.941). Graduado
em engenharia de Teleco-
municações pela Universi-
dade FUMEC. Iniciou sua
carreira na Cemig há 17
anos, como menor apren-

diz pelo programa Cemig/Senai. Atual-
mente, atua como técnico de sistema elé-
trico de campo na MD/SM em Belo Hori-
zonte. Participou do curso “Conceitos e
Aspectos Atuariais”, promovido pela Ana-
par, em março de 2018.
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Titular: Marcelo Correia de Moura Baptista
(mat. 35.873). Formado
em Matemática e em Aná-
lise de Sistemas de Infor-
mação. Admitido por con-
curso público na Cemig em
1980, como Programador

de Computador. Foi analista de sistemas a
partir de 1984, atuando no desenvolvimen-
to e implantação de sistemas de consumi-
dores, arrecadação, faturamento, contabili-
dade e logística. Diretor do Sindieletro,
Coordenador Geral 2000/2006, Diretor Ad-
ministrativo 2009/2011, e Diretor de Co-
municação 2015/2016. Primeiro Conse-
lheiro de Administração da Cemig, indica-
do pelos trabalhadores 1999/2000. Mem-
bro titular representante dos participantes
no Comitê Administrativo do Prosaúde
2007/2010. Diretor de Relações com os
Participantes da Cemig Saúde 2010/2014.

Suplente: Claudia Muinhos Ricaldoni (mat.
28.606). Graduação em
História pela Faculdade de
Filosofia e Ciências Huma-
nas da UFMG, foi diretora
do Sindicato Eletricitários
de Minas Gerais de 1982

a 2006. Foi conselheira da Forluz de
1993 a 1997, e Diretora de Relaciona-
mento com Participantes de julho de
1997 a setembro de 2006. Na Anapar, es-
teve à frente da Diretoria de Seguridade de
2004 a 2007, atuou na Secretaria Geral
de 2007 a 2010 e desde 01 de junho de
2010, foi presidente da Entidade. Atual-
mente, é a vice-presidente da Anapar e
membro suplente do Conselho Nacional de
Previdência Complementar - CNPC.

Sucessor: Sérgio da Luz Moreira (mat.
39.551). Admitido na Ce-
mig em 1983. É graduado
em Ciências Econômicas
pela UFMG. Exerceu os
cargos de economista,
analista de gestão, orça-

mento, planejamento e gerente de negó-
cios. No período de fevereiro de 2014 a ja-
neiro de 2015, exerceu o cargo de diretor
comercial da Gasmig.
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Titular: Carlos Augusto Torres Queiroz (mat.
48.644). Entrou na Cemig
como contratado em 1982
e foi efetivado em março
de 1988. Iniciou na Supe-
rintendência de Apoio Ad-
ministrativo - Central de

Informação. Formado em Técnico de Con-
tabilidade, foi promovido para a Contabili-
dade. Em seguida, foi transferido para a
Superintendência de Financiamento, de-

partamento de custos. Posteriormente, foi
trabalhar na Superintendência de Recur-
sos Financeiros, faturamento do poder pú-
blico. A última atividade foi na Superin-
tendência de Relacionamento Comercial,
negociando com consumidores de média
tensão. Atualmente, é Diretor Financeiro
do Sindieletro MG.

Suplente: Edberto Matias dos Santos (mat.
44.523). Trabalha na Ce-
mig há 32 anos. Atual-
mente, exerce o cargo de
advogado na Diretoria Jurí-
dica. Experiências anterio-
res em todos os processos

da distribuição complementada por atua-
ção na área comercial. Advogado graduado
no ano 2000, atua nesse cargo desde
2012.
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Sucessor: Lucimar Lizandro Freitas (mat.
44.558). Trabalha na Ce-
mig há 32 anos, tendo ini-
ciado sua trajetória como
aprendiz Cemig Senai.
Atualmente está lotado na

Gerência de Faturamento, atuando como
agente de comercialização. Graduado em
Administração de Empresas, com pós-gra-
duação em Gestão Pública pela UFOP.
Também é pós-graduado em Gestão Em-
presarial pela FGV. Certificado Anbima

CPA-20. Desde julho de 2017, atua como
conselheiro fiscal da Sicoob Cecremec. Fez
parte do Conselho Deliberativo da Forluz
no triênio 1999/2001.
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