




O ano de 2006 caracterizou-se pela busca 
incessante do nosso objetivo primordial e 
permanente, de defender os direitos dos 

Associados, mediante uma atuação constante de 
nossa Diretoria junto a REAL GRANDEZA, às Patro-
cinadoras FURNAS e ELETRONUCLEAR e à CAEFE.

Na área de representação mais um passo 
decisivo foi obtido por parte de todos os aposen-
tados e pensionistas ao elegermos a nossa Con-
selheira Nata Alzira Silva de Souza para ocupar o 
importante cargo de Diretor Representante dos 
Participantes da REAL GRANDEZA.

Foram realizadas reuniões de nossa Dire-
toria com a Diretoria da REAL GRANDEZA, em 
23/05/06 e 22/11/06 de modo a reivindicar as 
melhorias necessárias nos benefícios previdenciá-
rios, no PLAMES, na administração dos investi-
mentos da FRG e na atuação para recuperação 
das perdas do Banco Santos. Com a Diretoria da 
CAEFE, as reuniões ocorreram em 13/07/06 e 
29/11/06, visando obter melhores condições nos 
benefícios sociais e serviços assistenciais pres-
tados pela CAEFE, além de diversas solicitações 
específicas de nossos representantes regionais e 
de associados em particular.

Na atuação institucional junto a FRG, a 
APÓS-FURNAS vem mantendo permanente acom-
panhamento das alterações que estão sendo pro-
movidas no Estatuto e nos Regulamentos Previ-
denciários da REAL GRANDEZA para atender às 
exigências da Secretaria de Previdência Comple-
mentar, inclusive posicionando-se formalmente 
sobre as alterações pretendidas, visto que, em 
relação ao Estatuto, possuímos uma liminar na 
Justiça que garante à REAL GRANDEZA a manu-
tenção do PLAMES sob sua administração.

Em relação ao fechamento do Plano de Be-
nefício Definido – BD, ocorrido em julho de 2005 
por decisão do Conselho Deliberativo da FRG, a 
APÓS-FURNAS participou ativamente de seminá-
rio realizado em 24/05/06 e 7/06/06 pela FRG, 
onde foram apresentados processos de fecha-
mento/saldamento ocorridos em outros fundos 
de pensão. Como decorrência, a APÓS-FURNAS 
indicou representante formal no grupo de tra-
balho instituído pela FRG para encontrar uma 
solução a ser negociada com as Patrocinadoras, 
de modo que assumam os compromissos decor-

rentes deste fechamento, bem como realizem 
melhorias nos benefícios de complementação de 
aposentadoria e de pensão, no sentido de elimi-
nar futuras demandas judiciais. 

A APÓS-FURNAS vem atuando intensamente 
na análise da proposta de alteração do Regimen-
to Interno do Comitê de Investimentos da REAL 
GRANDEZA - CIRG, inclusive com participação no 
seminário realizado em 05/12/06 pela FRG, firman-
do sua posição contrária à retirada dos membros 
da Diretoria Executiva da FRG de sua composição, 
à realização de reuniões virtuais e à inclusão de 
membro externo aos quadros da FRG no CIRG.

Cumpre ressaltar a participação da APÓS-
FURNAS como acionista minoritária na Assem-
bléia de FURNAS de 24/04/06, com declaração 
de voto contrária à aprovação do Balanço de 
FURNAS de 2005, em função das Notas Explica-
tivas relativas à REAL GRANDEZA. Participamos 
ainda das Assembléias de FURNAS de 18/07/06, 
também com voto contrário ao aumento do nú-
mero de Diretorias em FURNAS, posteriormente 
revogado e de 25/08/06, sobre aumento de ca-
pital e substituição de membros do Conselho de 
Administração.

Em 01/08/2006 foi realizada reunião com o 
Presidente da ELETRONUCLEAR, demonstrando o 
posicionamento da APÓS-FURNAS perante a REAL 
GRANDEZA e reivindicando as pendências de pa-
gamento aos aposentados e pensionistas. Ao final 
de 2006 a ELETRONUCLEAR deu início a regulari-
zação dos referidos pagamentos. 

Apesar dos diversos agravos e recursos im-
petrados por FURNAS e pela REAL GRANDEZA em 
relação à Ação Judicial interposta pela APÓS-
FURNAS na 28ª Vara Federal-RJ, em abril de 1999, 
objetivando que FURNAS reconheça formalmente 
a dívida para com a REAL GRANDEZA relativa aos 
tempos passados dos Participantes (ainda resta 
reconhecer cerca de mais de 2 bilhões de reais, 
a preços de novembro de 2004), permanece em 
vigor a decisão judicial liminar que impede o ofe-
recimento dos Novos Planos (Saldado e de Contri-
buição Definida) aos Participantes do Plano BD, 
enquanto não verificadas as obrigações da Patro-
cinadora em relação ao referido Plano.

Por outro lado, permanece em andamento a 
ação trabalhista contra FURNAS relativa ao Plano 

O
PRESIDÊNCIA

APÓS-FURNAS      RELATÓRIO ANUAL 2006

A realização de 
nossas esperanças 
dependerá sempre de 
ações desenvolvidas 
em conjunto. 
A APÓS-FURNAS 
é e continuará forte 
porque você faz parte 
desse time. 
 
(Tania Vera e Alfredo Alves)
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Diretora
Presidente
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Especial de Custeio da REAL GRANDEZA, implantado 
em 1995, que aumentou absurdamente as contribui-
ções dos aposentados, com a alegação de restabele-
cer o equilíbrio do Plano de Pensão. Também foram 
prestados atendimentos aos Associados, quanto ao 
posicionamento de ações individuais e em grupo, 
com uma média de 63 Associados por mês, 16% aci-
ma do volume do ano anterior.

Na área da previdência social oficial, foram 
mantidos os serviços de atendimento quinzenal 
de técnicas previdenciárias que verificam a situ-
ação de nossos Associados quanto ao direito de 
revisões em seus benefícios do INSS e orientam 
quanto aos procedimentos decorrentes a serem 
adotados. Neste sentido, foram realizados 24 
plantões, correspondendo a 251 atendimentos 
durante o ano de 2006, 35% abaixo do volume do 
ano anterior, com a conseqüente revisão de 70 
processos junto ao INSS. Foram realizadas viagens 
às regionais de Cabo Frio, que atende a toda Re-
gião dos Lagos do Rio de Janeiro, em fevereiro, e 
a Angra dos Reis, em março, com apresentação de 
palestras e recebimento de documentação para 
verificação da possibilidade de revisão de bene-
fício, complementando o programa de viagens 
estabelecido inicialmente.

Internamente, os diversos Núcleos de Atua-
ção Permanente – NAP, implantados em 2005, reu-
niram-se ao longo de 2006 para estabelecer posi-
ções em relação aos assuntos de sua área de atua-
ção, a saber: Representação Institucional, Ações 
Judiciais e Assessoramento Jurídico, Previdência 
Complementar/Planos de Benefícios, Novos As- 
sociados e Redução de Contribuições, Atendi-
mento, Comunicação e Informação, Assistência à 
Saúde, Atividades Recreativas e Culturais, Benefí-
cios e Serviços da CAEFE e Investimentos da REAL 
GRANDEZA. 

O Grupo de Apoio aos Conselheiros da REAL 
GRANDEZA – GAC, realizou 
reuniões sistemáticas de 
modo a analisar as propostas 
e subsidiar nossos colegas 
Conselheiros junto à REAL 
GRANDEZA. Cabe destacar 
a atuação dos eleitos com 
apoio da APÓS-FURNAS nos 
diversos órgãos de adminis-
tração da FRG e da CAEFE, 
que vêm posicionando-se de 
maneira incansável e deter-

minada na defesa dos filiados destas instituições. 
Vale mencionar as deliberações na FRG para que 
a CAEFE se tornasse independente da FRG, sepa-
ração ocorrida ao longo de 2006, a observância de 
uma administração austera com análise detalha-
da do orçamento e da Política de Investimentos 
da FRG, da posição firme quanto à nova proposta 
de Regimento Interno do Comitê de Investimen-
tos da FRG e principalmente da atuação para que 
as Patrocinadoras assumam os compromissos de-
correntes do fechamento do Plano de Benefício 
Definido – BD.

Fizemo-nos representar perante às asso-
ciações co-irmãs, em particular a Associação dos 
Antigos Funcionários do Banco do Brasil - AAFBB 
e a Associação dos Mantenedores Beneficiários 
da Petros - AMBEP e também junto a Associação 
dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET. Destaque-
se ainda nossa participação na UNIDAS – União 
Nacional das Associações de Participantes das 
Entidades Fechadas de Previdência Privada, com 
nossa Conselheira Nata Alzira Silva de Souza como 
Presidente, bem como de nossa Presidência com-
pondo o Conselho Fiscal.

Cumpre ressaltar o esforço de gestão de 
toda a Diretoria Executiva ao longo dos últimos 
dois anos que, dando continuidade ao trabalho 
desenvolvido pela Associação, obteve resultados 
financeiros significativos apresentados à Assem-
bléia Geral, que vem sendo destinados ao Fundo 
de Contingência, o que nos permite uma condição 
confortável para enfrentar novas necessidades da 
Associação.

Finalmente, agradecemos a colaboração de 
nossos empregados e de nossos Associados na mis-
são de dar continuidade à luta de nossos anteces-
sores, com renovação de propósitos e determina-
ção na luta dos direitos de nossos Associados.



DIRETORIA ADMINISTRATIVA

A Diretoria de Administração procedeu à gestão do pessoal e dos serviços necessários ao funciona-
mento de nosso escritório e das instalações da Sede Social, de modo a melhorar o atendimento ao nosso 
Quadro Social e dar suporte às atividades desenvolvidas pelas demais Diretorias.

O Quadro Social da APÓS-FURNAS, em 31/12/2006, representa 51% do total de aposentados e pen-
sionistas da REAL GRANDEZA, e apresentou a seguinte movimentação ao longo de 2006:

MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO SOCIAL’

DISCRIMINAÇÃO POSIÇÃO ENTRADAS SAÍDAS/2006 POSIÇÃO

 DEZ/2005 2006 DESLIGADOS FALECIDOS TOTAL DEZ/2006

APOSENTADOS 3.174 32 38 68 106 3.100

PENSIONISTAS 191 19 3 0 3 207

COLABORADORES 80 34 2 0 2 112

TOTAL 3.445 85 43 68 111 3.419

NOTA:
Na coluna Falecidos foram computados 44 falecimentos de aposentados ocorridos em anos anteriores e só agora 
comunicados.

UF N°. de 
Associados

RJ 2.457
MG 358
SP 356
GO 86
DF 53
PR 31

Outros 78
TOTAL: 3.419

ASSOCIADOS POR ESTADOS

Durante o período de 2006, obteve-se um 
acréscimo na admissão de novos associados de 
7,6% acima do ano anterior, em virtude de ter-se 
iniciado em outubro uma Campanha junto aos 
ativos, aposentados e pensionistas não associa-
dos, devendo se estender até o final de mar-
ço/2007. Os desligamentos foram 14% menores 
do que o observado em 2005. Entretanto, o Qua-
dro Social manteve-se praticamente o mesmo, 
em torno de 3.400 associados, devido ao acrésci-
mo de 45% nas saídas, das quais 40% referem-se 

a falecimentos ocorridos em anos anteriores e só 
agora verificados.

Destaca-se em 2006 a aprovação por parte 
de nosso Conselho Deliberativo do novo Plano de 
Cargos e Salários da APÓS-FURNAS e respectivo en-
quadramento, a ser implantado em 01/01/2007, 
mantendo-se a lotação anteriormente aprovada. 

A Diretoria Administrativa realizou ainda o 
processo de recrutamento e seleção de um Assis-
tente Técnico, por necessidade de reposição do 
quadro de pessoal da APÓS-FURNAS cuja admis-

Nossos Associados encontram-se em todo o País, concentrados nos Estados demonstrados a seguir:
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Uma Associação só 
tem razão de existir 
se cumprir seus 
objetivos de atender 
as necessidades 
do grupo que 
representa. Há mais 
de 20 anos a APÓS-
FURNAS é assim. 
 
(Henrique Trigueiro e 
Romeu Cavalcante)

Henrique 
Trigueiro
Diretor 
Administrativo
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são ocorreu em novembro. Em dezembro de 2006 
contamos com 11 empregados, ainda abaixo da 
lotação aprovada pelo Conselho Deliberativo. Em 
setembro foi realizada, como de praxe, a avalia-
ção do mérito dos empregados.

Foi mantida a concessão de FURNAS para 
administração pela APÓS-FURNAS do estacio-
namento para uso de veículos de Aposentados 
e Pensionistas, localizado à Rua Real Grandeza, 
207, com a média mensal de 550 utilizações, 3% 
abaixo do observado em 2005.

Na administração da Sede Social, foram rea-
lizadas simples manutenções nas instalações.

Foram recebidos como doação da FRG, 11 
microcomputadores obsoletos, onde foram re-
aproveitados alguns componentes e realizadas 

melhorias nos computadores da Sede Social.
Foram adquiridos dois aparelhos de ar 

condicionado, um em função da reestrutura-
ção do lay-out, com a criação de duas salas de 
atendimento para as Diretorias Administrativa 
e Social.

Adquiriu-se também, dois microcomputa-
dores, duas impressoras compatíveis ao sistema 
operacional Linux, um DVD DZ-LG, uma TV 20’ – 
LG, um rádio Gravador Toshiba e um bebedouro.

Foram renovados automaticamente diver-
sos contratos de manutenção e de prestação de 
serviços, de acordo com as cláusulas estabeleci-
das, uma vez que as empresas contratadas cum-
priram com as obrigações a contento e que foram 
realizadas licitações em 2005.

A



A Diretoria Social prestou atendimento aos 
Associados, orientando quanto aos bene-
fícios e serviços a que têm direito junto 

à Fundação, à CAEFE e à CECREMEF e recebendo 
suas reivindicações de modo que nossos repre-
sentantes nessas entidades possam atuar no sen-
tido de melhorar as condições dos benefícios e 
serviços prestados.

O Atendimento Social, através do Fundo 
de Auxílio Mútuo - FAM em 2006 foi acionado 97 
vezes, tendo sido aprovados 94 Auxílios Mútuos, 
22 sob a forma de Adiantamento, 8 sob a forma 
de Doação e 64 sob a forma de Concessão de 
Cestas Básicas. Quando comparado com o volu-
me do ano anterior, observa-se um decréscimo 
de 19%, decorrente da diminuição na conces-
são das cestas básicas embora tenham ocorrido 
acréscimos de 175% nos Adiantamentos e de 
60% nas Doações concedidas. Foram realizadas 
visitas hospitalares e domiciliares a associados 
doentes ou em recuperação, cujos familiares 
notificaram a APÓS-FURNAS e disponibilizados, 
por empréstimo, aos associados e dependentes, 
os aparelhos ortopédicos que dispomos: um par 
de muletas e duas cadeiras de rodas, estas em-
prestadas 17 vezes.

A Diretoria Social, em parceria com a Di-
retoria Administrativa, promoveu as seguintes 
atividades sócio-recreativas da APÓS-FURNAS ao 
longo de 2006:

ATIVIDADES EM GRuPO

● CORAL - participação de 18 Associados e 
apresentações no Seminário “Envelhe-
cimento ativo: desafios, programas e 
ações”, no SESC de Madureira, na Casa 
de Sant’Ana - instituição beneficente 
que atende crianças e idosos carentes 
na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro 
-, no Centro de Gerontologia da Aero-
náutica e no Aniversário de 22 anos da 
Após-Furnas;

● DANÇA DE SALÃO - duas turmas e a parti-
cipação de 17 Associados e convidados;

● YOGA - uma turma com a participação 
de 12 Associados e convidados;

● INFORMÁTICA - duas turmas sendo di-
plomados 20 participantes;

● INGLÊS - uma turma com 5 participantes;

● Curso “A PSICOPATOLOGIA DA VIDA DO 
APOSENTADO” - uma turma com 15 par-
ticipantes;

• ALONGAMENTO - uma turma com 11 par-
ticipantes.

 
ATIVIDADES INDIVIDuAIS

● Acupuntura, 20 atendimentos no ano;

● Drenagem Linfática, 10 atendimentos 
no ano

● Massagem Terapêutica, 40 atendimentos 
no ano;

● Podóloga, 75 atendimentos no ano.

Observa-se uma diminuição de 7% e 21%, 
respectivamente, no nível de utilização das ativi-
dades em grupo e individuais realizadas na Sede 
Social.

Encontra-se também como atribuição da 
Diretoria Social a atividade de comunicação aos 
Associados, com a emissão dos informativos regu-
lares e extras, como o Jornal O ELO, a emissão de 
cartões aos aniversariantes do mês e com votos 
de  Boas Festas, a convocação para assembléias, 
atividades e eventos da Associação e a distribui-
ção de brindes aos associados, por ocasião do fi-
nal do ano. Destacam-se as edições de um ELO 
EXTRA JURIDICO com o posicionamento das ações 
judiciais de nossos associados e da divulgação nos 
ELOS julho-agosto, das ações da associação e se-
tembro-outubro, de orientação de ajuizamento 
de ações por parte dos associados.

DIRETORIA SOCIAL
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“Para a Diretoria 
Social, não 
somente é 
fundamental 
dar a mão, 
mas também 
proporcionar o 
sorriso!”
(Cléa Rito e
Ivone Marçal)

Cléa Rito
Diretora 
Social

Ivone  Marçal
Vice-Diretora Social



Foram realizados em 2006 os seguintes 
eventos de confraternização:

● Dia do Aposentado – evento realizado em 
24 de janeiro, no Auditório de FURNAS, com 
a presença de 141 pessoas e com a seguin-
te programação: Palestra sobre o Mito do 
Déficit da Previdência Social, proferida por 
Clemilce Sanfim, Presidente da Associação 
dos Auditores Fiscais da Previdência Social 
e a apresentação musical “Viagem através 
do Violino” com Allyrio Mello.

● III Encontro com Pensionistas – evento re-
alizado em 14 de fevereiro, no Auditório de 
FURNAS com a presença de 35 pensionistas 
e palestras da Diretoria da APÓS-FURNAS, 
CAEFE, FRG, PLAMES e representantes elei-
tos do Conselho Deliberativo da FRG.

● VIII Encontro de Representantes Regio-
nais – realizado em 27, 28 e 29 de março, 
com a presença de 19 Representantes Re-
gionais da APÓS-FURNAS, que participaram 
de palestras sobre: PLAMES, Panorama da 
FRG, O Serviço Social da FRG, Serviços e 
Benefícios da CAEFE, Empréstimo Pessoal 
IV, Cálculo do Benefício de Complemen-
tação de Aposentadoria, CECREMEF e No-
tícias do Conselho Deliberativo da FRG, 
além da troca de informações quanto às 
necessidades específicas de nossos As-
sociados em cada área. Participaram do 
encontro os representantes das seguin-
tes áreas: Angra/RJ, Belo Horizonte/MG, 
Brasília/DF, Cabo Frio/RJ, Cachoeira Pau-
lista/SP, Carmo do Rio do Claro/MG, Curi-
tiba/PR, Ribeirão Preto/SP, Franca/SP, 
Goiânia/GO, Itumbiara/GO, Niterói/RJ, 
Mogi das Cruzes/SP, Nova Friburgo/RJ, 
Resende/RJ, Rio Verde/GO, São Paulo/SP, 
Teresópolis/RJ e Uberlândia/MG.

● Dia Internacional da Mulher – evento reali-
zado em 9 de março, com um Chá da Tarde 
na Confeitaria Colombo e a participação de 
200 associados e dependentes.

  
● Assembléia Geral Ordinária - realizada em 

29 de março no Auditório de FURNAS, no 
Rio de Janeiro, aprovou, como de praxe, a 
prestação de contas do exercício anterior, 

destinando as sobras parte para a Reserva 
Especial - FAM e parte para a Reserva Espe-
cial de Contigência; aprovou ainda o orça-
mento para o exercício de 2006 e elegeu, 
devido a vacância, três membros para o 
Conselho Deliberativo.

● Bazar do Dia das Mães – bazar de artesanato, 
realizado no pilotis do Bloco B de FURNAS, 
de 8 a 12 de maio, com a presença de 22 
expositores associados e dependentes, 10% 
acima da participação do ano anterior. 

● Encontro de Confraternização do 1º Se-
mestre – pela primeira vez conseguimos 
instituir outro evento de confraternização 
anual que, por força da Copa do Mundo foi 
realizado no mês de julho. No Rio de Ja-
neiro foi realizada, em 23 de julho, Fes-
ta Julina no Sítio Meio do Mato, reunindo 
cerca de 500 pessoas. As áreas regionais de 
Itumbiara/GO (04/08/2006), Resende/RJ 
(01/08/2006), Curitiba/PR (04/08/2006), 
Ribeirão Preto/SP (04/08/2006), Cabo Frio/
RJ (10/08/2006) e Cachoeira Paulista/SP 
(28/08/2006) também realizaram encontros 
de associados.

● Aniversário da APÓS-FURNAS – evento re-
alizado no dia 20 de setembro, no Auditó-
rio de FURNAS, em comemoração aos 22 
anos da Associação, com a presença de 145 
pessoas e com Apresentação do Coral da 
APÓS-FURNAS, Palestra sobre a Terceira Vida, 
com Rosiska Darcy de Oliveira e apresenta-
ção musical da Banda Toque de Arte. Além 
das homenagens feitas a 4 associados:

 Luis de Assis Duque Estrada – mais idoso As-
sociado Fundador;

 Maria Alice dos Santos Reis – mais antigo 
Associado Colaborador;

 Júlio César de Souza Rigas – mais novo As-
sociado Colaborador;

 Raquel de Lima do Espírito Santo – mais jo-
vem Associada Pensionista.

● Bazar de Natal – bazar de artesanato, reali-
zado de 27 de novembro a 01 de dezembro, 
no pilotis do Bloco B de FURNAS, com a pre-
sença de 24 expositores entre associados e 
dependentes. 



● Confraternização Anual – jantar dançante 
realizado em 15 de dezembro na Casa D’ 
España, no Rio de Janeiro, reunindo cerca 
de 750 pessoas. Almoço ou jantar, a critério 
dos Representantes Regionais, realizados 
ao longo de novembro e dezembro em 20 
áreas regionais, com a participação de 545 
Associados: Angra dos Reis, Belo Horizonte, 
Brasília, Cabo Frio, Campos dos Goytaca-
zes, Carmo do Rio Claro, Curitiba, Franca, 
Friburgo, Goiânia, Itumbiara, Juiz de Fora, 
Mogi das Cruzes, Passos, Resende, Ribeirão 
Preto, Rio Verde, São Paulo, Teresópolis e 
Uberlândia.

NOVAS ATIVIDADES

Com o objetivo de desenvolver e incentivar 
a questão artística e cultural dos associados, a 
APÓS-FURNAS inovou com duas atividades:

● Lançamento do Livro “Paulo – O Homem de 
Tarso”, do autor Celso Aloísio Santos Bar-
bosa, realizado no dia 23 de agosto, com a 
participação de 32 pessoas, inaugurando o 
espaço para os associados da APÓS-FURNAS 
apresentarem seus dons artísticos.

● Ida ao Teatro - Apresentação do Musical 
“Rádio Nacional – As Ondas que Conquista-
ram o Brasil” - evento realizado em 26 de 

abril, no Teatro Maison de France, no Rio de 
Janeiro, com a participação de 300 associa-
dos e dependentes.

CONVÊNIO

Atendendo solicitação dos associados que 
residem em áreas regionais no Estado do Rio 
de Janeiro, a APÓS-FURNAS fechou convênio, 
em março, com o Sistema FIRJAN, abrangendo 
todas as unidades do SESI e SENAI do Estado. A 
APÓS-FURNAS paga uma taxa de contribuição 
mensal para que os associados e seus dependen-
tes usufruam de todos os serviços oferecidos atra-
vés de uma tabela com descontos.

PARTICIPAÇÃO

Buscando acompanhar os estudos e traba-
lhos desenvolvidos na área da Gerontologia e Pre-
vidência, participamos de alguns eventos exter-
nos, a saber:

● Discussão Temática para as Conferências 
Estadual e Nacional dos Direitos da Pessoa 
Idosa, no dia 15 de março.

● I Encontro dos Núcleos Hospitalares de Ge-
riatria e Gerontologia do RJ, realizado no 
dia 1° de junho.

● Reuniões do Fórum da Política Nacional dos 
Idosos no RJ, que acontecem toda 1ª quar-
ta-feira do mês.
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A Diretoria Financeira deu continuidade 
em 2006 à reconciliação das contri-
buições recebidas com os registros de 

nosso Cadastro de Associados, identificando, 
através de informações da REAL GRANDEZA e 
suas Patrocinadoras, os falecimentos não co-
municados, bem como mantendo sob controle 
as pendências acumuladas de cobrança, que 
correspondem apenas a 0,02% da receita anual 
de 2006.

Durante o exercício de 2006 a Direto-
ria Executiva operou com uma receita de 
R$ 1.360.489,67, apenas 1% superior ao obser-
vado no ano anterior, das quais R$ 1.250.770,04 
referem-se a contribuição social de nosso Qua-
dro Social. Realizaram-se despesas no valor de 
R$1.043.525,20, das quais destacam-se como 
extraordinárias aquelas relativas a campanha 
eleitoral para Diretor da REAL GRANDEZA e a 
Campanha para Novos Associados, ambas devi-
damente aprovadas pelo Conselho Deliberativo 
da APÓS-FURNAS. Em relação ao Acompanha-

mento Orçamentário as receitas reais foram 
praticamente o mesmo valor previsto, apenas 
0,7% acima. Em relação às despesas foram rea-
lizadas 80% das previstas.

Em conseqüência, portanto, ocorreram 
sobras no valor de R$ 316.964,47, um acrés-
cimo de 34% em relação às sobras observadas 
no ano anterior. Das sobras, 10 %, correspon-
dendo a R$31.696,45 destinam-se ao Fundo de 
Auxílio Mútuo – FAM, conforme decisão de As-
sembléia Geral Extraordinária que criou o refe-
rido Fundo. Os restantes R$ 285.268,02 ficarão 
para deliberação de nossa próxima AGO que, 
por proposta da Diretoria Executiva, deverão 
ser destinados ao Fundo de Reserva de Contin-
gência.

A APÓS-FURNAS encerra o exercício de 
2006 com um Ativo de R$ 879.612,12 sen-
do o  Patrimônio Líquido, em 31.12.2006, de 
R$ 873.612,12, correspondendo a um acrésci-
mo de 50 % em relação à posição de dezembro 
de 2005.

DIRETORIA FINANCEIRA

“O Relatório 
Financeiro da 
Associação 
demonstra muito 
mais que números 
expostos no papel, 
ele é o resultado do 
comprometimento 
da nossa equipe 
para com os 
associados”
(Humberto Ferreira 
da Costa e Agildo da 
Silva Meireles)

Agildo da Silva 
Meireles

Vice-Diretor 
Financeiro

Humberto 
Costa

Diretor 
Financeiro






