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A APÓS-FURNAS apoia candidatos comprometidos com a perenidade da Real Grandeza

oi iniciado o processo eleitoral da Fundação Real Grandeza. É da responsabilidade de todos nós –Aposentados, Pensionistas e Participantes Ativos – escolher
quem vai estar em postos-chave do nosso fundo de pensão.
Precisamos de representantes comprometidos com o equilíbrio e a solidez dos Planos de Previdência e Saúde administrados pela Fundação, com a transparência dos processos, com a
qualidade dos investimentos. Para tudo isso, precisamos de

pessoas com a marca do profissionalismo e da competência.
Mas precisamos cuidar do futuro da FRG por um outro prisma
de enorme relevância.
Diferentes grupos políticos e econômicos cobiçam nosso
patrimônio. Diante disso, é prioridade garantir a autonomia da
alta Administração da Real Grandeza, e para isso precisamos
de um outro conjunto de qualidades nas pessoas que vamos
eleger:

ÉTICA – VISÃO – CORAGEM – COMBATIVIDADE – TRANSPARÊNCIA
Os representantes que vamos eleger devem ser pessoas que se
destaquem por essas características. Por isso, a APÓS-FURNAS
vem a público divulgar os candidatos que vai apoiar para o novo
mandato que se inicia em outubro.

Para o Conselho Deliberativo
Vote Dupla 13 – Tania Vera Vicente e Ivan Mourão
Vote Dupla 14 – Nelson Bonifácio e Willy Ramos
(ATENÇÃO: vote nas duas Duplas para o Conselho Deliberativo)

Para Diretor-Ouvidor
Vote 41 – Horácio de Oliveira

Todos estes candidatos já demonstraram sua capacidade, talento, inteligência e espírito de luta em diferentes cenários e oportunidades. Nos últimos quatro anos, vêm fazendo um trabalho
excelente no Conselho e na Diretoria, fazendo com que a Real
Grandeza se destaque entre as Fundações das empresas estatais pela qualidade da sua administração e pelos seus resultados
financeiros.
Além disso, integram o grupo dos associados mais atuantes na
APÓS-FURNAS, tendo ocupado cargos na Diretoria Executiva
e no Conselho Deliberativa da nossa Associação, Isso significa
que, diante dos desafios do futuro, estes candidatos não estarão
sozinhos: terão a nossa entidade ao seu lado, para qualquer luta,
em qualquer esfera – administrativa, política ou jurídica.
Vote nos candidatos apoiados pela APÓS-FURNAS. Eles
representam você hoje, representarão você amanhã.

A APÓS-FURNAS apoia para a Diretoria de Seguridade a candidata PATRÍCIA MELO – 35.

EDITORIAL

Horácio de Oliveira 41 para Diretor-Ouvidor
Aprendi a gostar da família furniana quando aqui cheguei, vindo de uma família
muito maior – Petrobras. Trouxe em
minha bagagem uma experiência, na época, voltada para a Previdência Social.
Assim, fui admitido em FURNAS para
atuar na REAL GRANDEZA, que ainda
engatinhava no sistema, sob o comando
do saudoso Anísio de Souza Alegria. Vi a
FRG crescer, saindo de um simples
Depar tamento da Patrocinadora
FURNAS para se tornar, hoje, o 10º
Fundo de Pensão do setor, com Patrimônio da ordem de 14 bilhões de reais. Cresci com ela desde o meu ingresso em seus
quadros, em 1975, até minha aposentadoria em 1998, diante de um cenário de privatização de FURNAS. Fui funcionário,
Chefe de Divisão, Assistente de Diretoria, Membro do Conselho de Curadores,
eleito pelos participantes, Membro do
Conselho Deliberativo por dois mandatos, e ora estou Diretor-Ouvidor.
Minha trajetória na Fundação foi marcada por muitos episódios, como adequação das concessões de benefícios à Constituição de 1988. Sob o comando do
então Diretor-Superintendente, Thadeu
Niemeyer e depois na gestão de Luiz
Maurício Leuzinger – dois profissionais
com visão de futuro – a FRG implantou,
em janeiro daquele ano, meses antes da
promulgação da Carta Magna, a correção dos 36 Salários Reais de Contribuições. Nela constou a determinação de se
corrigir os trinta e seis salários – a inflação era da ordem de 80% ao mês, e os
benefícios ao serem concedidos já

vinham com certo deságio.
Com isso os Participantes
foram beneficiados desde
Janeiro de 1988, e a Fundação
não precisou rever seus processos. A Previdência Social
só cumpriu totalmente as disposições da Constituiçãoem
julho de1992. Quem não se
lembra do “Buraco Negro”?
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Outro fato muito marcante
foi em 2009 quando o então
Presidente da Patrocinadora
Advogado, Administrador e Bacharel em Ciências Contábeis,
FURNAS, Luiz Paulo Conde,
dirigente Certificado no ICSS, dirigente Certificado na CVM como
Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, membro do
buscou substituir o comando
CIRG e Diretor-Ouvidor da REAL GRANDEZA.
da REAL GRANDEZA.
Fomos à luta pela permanênpublicações Sindicais, da Asef e da
cia do então Presidente, Sérgio Wilson
APÓS-FURNAS, em que tem a tutela
Fontes, que vinha fazendo um bom trado 1º Forum criado em Defesa da FRG.
balho. Fomos para as ruas juntamente
Após a aposentadoria, trabalhei como
com os aposentados convocados pela
advogado
em um grande escritório, o
APÓS-FURNAS, na época presidida
que conseguiu e manteve a liminar impepela Tania Vera Vicente. Ao fim e ao
dindo a privatização de Furnas. Fui advocabo, os Conselheiros Eleitos – eu,
gado da AAFBB; da ANAB; da ASPAS,
Schemberg, Geovah e Wilson – fomos
da
PREVDATA, dentre outros clientes.
processados por advogados do partido
do deputado Eduardo Cunha, que
demonstrava grande interesse na Fundação. Naquela oportunidade fomos
convidados para apoiar o movimento
do pessoal da Refer que sofria semelhante pressão. Não relutamos e para lá
fomos eu, Geovah, Tania Vera e José
Elton. Como resultado desses esforços,
nem a REAL GRANDEZA nem a
Refer foram tomadas por políticos.
Tenho, ainda, o relatório que preparei na
época com os recortes dos Jornais e

Esta é uma parte de nossa história e o que
fizemos recentemente. O que faremos
daqui por diante, dependerá de continuarmos no cargo de Diretor-Ouvidor. Para
isso, dependemos do seu voto.

vote

PARA
DIRETOR
OUVIDOR
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Para o Conselho
Deliberativo da FRG
TANIA VERA VICENTE
IVAN MOURÃO

Vote Dupla

13

Compromisso - Trabalho - Coragem
Estamos nos candidatando novamente
ao Conselho Deliberativo da REAL
GRANDEZA para resguardar o patrimônio que acumulamos durante mais de
40 anos, avançar na melhoria dos benefícios dos planos BD e CD e garantir a
sustentabilidade do PLAMES.
Participamos de conquistas importantes:
implantação do novo plano de custeio do
Plano BD, que reduziu o percentual das
contribuições dos aposentados e ativos;
unificação da gestão da saúde na FRG;
rentabilidade dos investimentos acima
das metas dos Planos BD e CD.

Vote Dupla
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Nossas principais propostas:
• Buscar o aumento do Benefício Mínimo, a melhoria da Pensão e o Abono
Anual (13º) para todos os aposentados e pensionistas do plano BD.
• Focar no controle das despesas médicas do PLAMES visando reduzir custos e contribuições.
• Cobrar os impactos de gestão de RH
das Patrocinadoras nos Planos BD e
CD decorrentes de ações judiciais e
crescimento salarial acima do informado.

ATIVOS, APOSENTADOS
E PENSIONISTAS
Nosso compromisso é atuar com ética,
equidade e transparência pela manutenção e segurança dos Planos BD, CD e
do PLAMES, utilizando a nossa experiência de trabalho em FURNAS, na
APÓS-FURNAS e na FRG, e com a coragem já demonstrada para enfrentar os
desafios que temos pela frente.
COM O APOIO DA APÓS-FURNAS
PEDIMOS SUA CONFIANÇA E SEU VOTO

V O T E

D U P L A

1 3

VOTE PELO CORREIO. VOTE LOGO!

Para o Conselho
Deliberativo da FRG
NELSON BONIFÁCIO
WILLY RAMOS

Desde 2005 temos sido merecedores do seu
apoio, associado da APÓS FURNAS:


Em 2008/2012 – Conselho Fiscal da FRG.



De 2013 a 2017 – estamos no Conselho
Deliberativo da FRG.

Conseguimos, com a união do colegiado,
implantar o Novo Custeio do Plano de Beneficio
Definido, que reduziu todas as contribuições
mensais. Porém, não se reparou as conseqüências: “os valores cobrados a maior de ativos,
aposentados e patrocinadoras”, como ficam?
Continuamos judicialmente, por intermédio da
APÓS-FURNAS, EM NOME DE TODOS OS
ASSOCIADOS, conseguindo manter o pagamento das despesas administrativas do Plano
BD pelas Patrocinadoras
Estamos em debate permanente, no Conselho
Deliberativo, para que as Patrocinadoras indeni-

zem à FRG por conta dos acréscimos de benefícios, por força de
ações judiciais a que deram origem,
com reflexos onerosos na FRG.
Buscamos das Patrocinadoras reparação das
diferenças de crescimento real de salários informado a menor pelas mesmas, recorrentemente.
Buscamos novamente o seu voto para dar
prosseguimento aos processos em andamento e para enfrentar novos desafios.
Lutar pela manutenção do Plano Básico do
PLAMES e reajustes compatível com a capacidade de pagamento dos aposentados e pensionistas,
Reajuste do benefício mínimo e do beneficio
de pensão hoje em 45% do titular e sendo o
menor de todo o setor elétrico.
Aprovar o novo Estatuto da FRG, que cria uma

Diretoria da Saúde (47mil vidas) e uma Diretoria de Previdência (12mil vidas)
Solução para os tetados e melhorias e correção de distorções do Plano CD.

Competência
Integridade
Transparência

vote
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DIGA NÃO! À
PRIVATIZAÇÃO
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Como votar:
Todos os filiados da REAL GRANDEZA: Ativos, Aposentados e Pensionistas receberão, a partir do dia 19.08.2017, um
KIT DE VOTAÇÃO, no endereço residencial constante no cadastro da REAL GRANDEZA, por isso é muito importante que seu

endereço esteja atualizado. Essa atualização pode ser feita através do e-mail grp@frg.com.br.
COMO VOTAR PARA O CONSELHO DELIBERATIVO
► Ativos, Aposentados e Pensionistas podem votar em até
duas duplas de sua livre escolha, independente da condição
cadastral, ou seja, Ativo pode votar em Assistido e Assistido
pode votar em Ativo.

COMO VOTAR PARA A DIRETORIA EXECUTIVA
► Os Ativos votarão para a Diretoria de Seguridade;
► Os Aposentados e as Pensionistas votarão para a Diretoria de Ouvidoria.

O KIT DE VOTAÇÃO enviado para os ATIVOS terá o seguinte
material:

O KIT DE VOTAÇÃO enviado para APOSENTADOS E PENSIONISTAS terá o seguinte material:

•

•

•
•
•

DUAS cédulas eleitorais: uma para voto de Diretor de Seguridade (AZUL) e outra para voto do Conselho Deliberativo (BRANCA);
UM envelope na cor azul;
UM envelope carta-resposta com código de barras;
Relação dos candidatos a Diretor de Seguridade e ao Conselho Deliberativo para auxiliar na escolha do candidato.

Preencha as cédulas, insira-as no envelope azul e depois no
envelope carta-resposta.
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•
•
•

DUAS cédulas eleitorais: uma para voto de DiretorOuvidor (AMARELA) e outra para voto do Conselho
Deliberativo (VINHO);
UM envelope na cor vinho;
UM envelope carta-resposta com código de barras;
Relação dos candidatos a Diretor Ouvidor e ao Conselho
Deliberativo para auxiliar na escolha do candidato.

Preencha as cédulas, insira-as no envelope vinho e depois no
envelope carta-resposta.

41

13
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Vote nos Candidatos apoiados pela APÓS-FURNAS

COMO ENVIAR O VOTO
O Voto pode ser enviado pelos Correios, pelo malote de Furnas e Eletronuclear ou depositado nas urnas. Veja abaixo as
datas de votação.
CALENDÁRIO ELEITORAL
18/09 – Fundação envia os kits de votação para a sua casa. Vote
logo, pelo correio.
19/09 – Urna na Sala da SEC, 7º andar do edifício-sede da FRG
20/10 – Último dia para postar seu voto no Correio
23/10 e 24/10 – Urnas nos demais locais listados ao lado
25/10 a 27/10 – Apuração dos votos

2INFORMATIVO
• INFORMATIVO
DA ASSOCIAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO
DOSDOS
APOSENTADOS
APOSENTADOS
DE FURNAS
DE FURNAS

LOCAIS DAS URNAS
Edifício-sede da REAL GRANDEZA
EC de FURNAS (Portaria da R. Real Grandeza)
Usina de Furnas: Passos-MG (Posto de atendimento da REAL
GRANDEZA)
Eletronuclear Rio – Sede
Eletronuclear – Angra dos Reis-RJ: Posto de atendimento da
REAL GRANDEZA

MUITO IMPORTANTE
Seja o voto na urna ou pelo Correio, as cédulas devem ser
colocadas dentro do envelope menor (vinho ou azul), e este
envelope menor, dentro do envelope Carta Resposta com código
de barras, e lacrado, do contrário o voto não terá validade.
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