A partir
de agora
somos
um só.
Saiba tudo sobre a Néos, sua
nova Entidade de Previdência
Complementar
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Agora
somos
Néos
Já nascemos grandes. Grandes pela maturidade
de trazer a experiência vivida para recomeçarmos
juntos. Grandes no propósito de oferecer as
mesmas oportunidades para todos. Nascemos com
a determinação de quem inicia uma jornada mais
leve, mais flexível, mais segura, podendo traçar
com você os melhores planos para o seu futuro.

A partir de agora
somos um só.
Somos o novo.
Somos Néos.
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Néos
a todo
vapor

A Néos está em funcionamento, e seu Plano CD
aberto para adesões dos novos colaboradores do
grupo Neoenergia, desde março de 2020. A partir
de agora, seremos também responsáveis pela
gestão dos Planos CDs e BDs já existentes. Nosso
quadro funcional é formado, em grande parte, por
colaboradores e dirigentes oriundos das antigas
Fundações do grupo. A nossa sede está localizada
em Salvador, e também temos unidades nas
cidades de Recife e Natal. Assim, a Néos já iniciou
sua história como uma Entidade robusta, com
grande experiência, aliando reputação, solidez
e segurança ao frescor e inovação que toda boa
notícia traz consigo.
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Nova Entidade,
garantia de direitos
e os mesmos planos
Antes de qualquer coisa, os Participantes e
Assistidos oriundos de outras Fundações,
devem permanecer tranquilos. Com a
chegada da Néos, o que muda é apenas
a sua Entidade, os Planos permanecerão
os mesmos, com a garantia de direitos e
sobretudo, incomunicabilidade entre si. Ou
seja, não haverá fusão de quaisquer planos. A
partir de agora, os antigos planos CDs serão
fechados para novas adesões, assim como já
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se encontram os planos BDs. Porém, ambos
continuarão mantendo as suas características
e garantindo a continuidade dos processos de
pagamento dos benefícios e rentabilização.
Desta forma, nada muda nos atuais planos,
os patrimônios não serão afetados pela
Incorporação pela Néos, os regulamentos
permanecem os mesmos, até mesmo as regras
de empréstimos continuarão as mesmas.

Novo
site,

mesmo login
A partir de 01/10, os sites das Fundações serão
automaticamente direcionados para o site da
Néosno endereço www.neosprevidencia.com.br.
O acesso à área restrita será feito neste
endereço com a mesma senha e login já utilizados
anteriormente. Após o login, você visualizará
as suas informações pessoais, tal qual já está
habituado. Os aplicativos móveis das antigas
Fundações continuarão disponíveis por tempo
limitado até a substituição pelo aplicativo Néos.

Como
identificar
seu plano
Ao todo, a Néos administrará 7
planos inicialmente, para facilitar
a identificação dos mesmos pelos
Participantes e Assistidos, agora
eles serão nomeados pelas iniciais
dos seus estados de origem.
Assim temos:
BD BA e CD BA – Oriundos Faelba
BD PE e CD PE – Oriundos Celpos
BD RN e CD RN – Oriundos Fasern
CD Néos – Oriundo Néos
Ao clicar na Área do Participante,
basta escolher o seu plano para
realizar o login.
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Migração, uma
nova possibilidade
A migração para o novo Plano CD Néos
será facultativa a todos os Participantes e
Assistidos dos atuais Planos CDs. Ao optar
pelo novo Plano CD Néos, os Participantes
e Assistidos estarão sujeitos ao seu
regulamento e dispositivos. Porém, neste
momento, a migração não está disponível.
Fique ligado, pois todos serão avisados

quando o processo for iniciado através dos
nossos canais de comunicação.
Os Participantes e Assistidos dos Planos
BDs não poderão realizar migração, de
modo que, permanecerão em seus planos
de origem até a entrada em benefício ou
fim de vínculo com a Entidade.

Néos News
Semanalmente, você receberá em seu e-mail
nossa newsletter contendo informações
sobre a Entidade, Planos, dicas de educação
financeira e previdenciária, bem como
informações legais do setor. Mantenha
seu cadastro sempre atualizado para
receber nossas comunicações por e-mail
ou telefone. Trimestralmente, nosso jornal
chegará ao seu endereço domiciliar ou
corporativo com muitas notícias e novidades.
Nosso compromisso com a informação e
transparência é imperativo. Caso tenha
alguma sugestão de pauta, basta encaminhar
para comunicacao@neosprevidencia.com.br
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Conheça
seus canais
de atendimento
Seja por e-mail, telefone ou presencial
estaremos sempre conectados e preparados
para oferecer o melhor atendimento e
esclarecer todas as dúvidas sobre os produtos
e serviços da Néos.

www.neosprevidencia.com.br

neos@neosprevidencia.com.br

Confira os nossos contatos:
Bahia e demais estados:

Pernambuco:

Rio Grande do Norte:

(71) 3113-6000

(81) 2128-4000

(84) 3092-4350

Ressaltando que, para aqueles que possuem
planos em outras entidades, os atendimentos
serão apenas unificados.
Nossos endereços - Neste momento, devido a
Pandemia, os atendimentos presenciais serão
realizados exclusivamente por agendamento,
com limite máximo diário. Esta medida, visa
proteger nossos Participantes, Assistidos
e colaboradores. Ressaltamos que toda e
qualquer demanda continuará sendo realizada
por e-mail ou telefone, sem a necessidade de
atendimento presencial. Ainda assim caso
deseje nos visitar, antes agende seu horário
pelos telefones acima e siga as orientações das
atendentes. Seguem abaixo nossos endereços:
Salvador: Av. Tancredo Neves, 450 - Ed. Suarez
Trade, 33º andar, Caminho das ÁrvoresSalvador BA. Cep: 41.820-020
Recife: R. João Fernandes Vieira, 190, Soledade Recife – PE. CEP: 50050-215
Natal: Rua Olinto Meira, 1074, Barro Vermelho,
Natal - RN, CEP: 59.030-185

Néos nas
Redes
A Néos está nas Redes Sociais.
Queremos estar perto de você, no seu
dia a dia, ajudando na realização de
sonhos e crescimento. Em nossas redes
trazemos informação, dicas e conteúdos
sobre investimentos pessoais, finanças,
previdência, entre outros. Não perca
tempo e navegue conosco nos nossos
endereços:
@neosprevidencia
@neosprevidencia
@previdencianeos
Néos Previdência Complementar
Néos • Conecte-se ao Novo
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Modernidade com solidez
A estrutura da Néos foi montada de acordo
com as mais modernas práticas e tendências
do segmento de Previdência Complementar.
Ademais, para atender as demandas de uma
Entidade do porte da Néos, o organograma
foi ajustado com 4 diretorias, 3 assessorias, 5
gerências, além dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, e Comitês (Benefícios, Investimentos
e Ética). Representantes de Participantes e
Assistidos farão parte dos Conselhos e Co-

mitês através de eleição direta, cuja modalidade também será utilizada para escolha do
ocupante da Diretoria de Benefícios. A nossa
equipe de especialistas, gestores e dirigentes
é formada em grande parte por profissionais
atuantes no segmento de Previdência Complementar Fechada, oriundos das Fundações.
Assim, experiência e solidez estão presentes
na Néos desde o seu surgimento.

Conselho Deliberativo
Assessoria de Relacionamento
e Comunicação

Conselho Fiscal
Comitê de Benefícios

Presidência

Assessoria Interna, Controle
e Compliance

Comitê de Investimentos

Diretoria ADM Financeira

Gerência Adm.
Contabilidade

Gerência de
Contabilidade

Assessoria Executiva

Diretoria de Investimentos

Gerência de
Planejamento
e Pesquisa de
Investimentos

Gerência de
Acomp. e
Controle de
Investimentos

Diretoria de Seguridade
e Benefício

Gerência de
Seguridade
e Benefício

Conheça a Diretoria
Augusto Reis
Diretor Presidente
e Diretor de
Investimentos

www.neosprevidencia.com.br
8

neos@neosprevidencia.com.br
Néos • Conecte-se
ao Novo

Marcílio
Quintino

Liane
Chacon

Diretor
Administrativo
e Financeiro

Diretora de
Benefícios e
Seguridade

