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ELO

GEOVAH MACHADO DESTACA A ATUAÇÃO DA 
APÓS-FURNAS NA CONQUISTA DO PAGAMENTO DA URV

Após anos de impasse e alguns pa-
reces jurídicos a REAL GRANDEZA final-
mente determinou o pagamento de uma 
significativa dívida da Fundação com os 
Assistidos: a URV. De acordo com o mem-
bro do Conselho Deliberativo da FRG, 
eleito pelos aposentados e com o apoio da 
Associação, GEOVAH MACHADO, o pa-
gamento do benefício deverá ser efetivado 
até julho deste ano. Em entrevista ao O 
ELO, o Conselheiro destaca a importância 
da participação da APÓS-FURNAS nessa 
grande conquista. 

O ELO – Como surgiu a possibili-
dade dessa revisão?

GEOVAH MACHADO – A possibi-
lidade da revisão surgiu com a edição da 
Lei 10.999, de 15 de dezembro de 1999, 
que reconhecia o direito à correção das 
aposentadorias e pensões do INSS, in-
cluindo um fator de correção dos salários 
de contribuição de 39,67% em fevereiro 
de 1994, que não fora considerado, na 
época, no cálculo dos benefícios iniciados 
a partir de março de 1994. O reflexo dessa 
decisão no cálculo das aposentadorias e 
pensões devidas pela REAL GRANDEZA 
foi levantado por vários associados da 
APÓS-FURNAS, tendo a entidade repassa-
do o pedido a REAL GRANDEZA  e, tam-
bém, diretamente aos Conselheiros eleitos 
com o seu apoio.

Quem tem direito a esse benefí-
cio?

As pessoas que se aposentaram en-
tre 1º de março de 1994 e 28 de fevereiro 
de 1997.

Existem exceções, ou seja, bene-
ficiários que não têm direito a revisão?

Sim. Na REAL GRANDEZA, 723 
assistidos e beneficiários tiveram seus be-
nefícios iniciados neste período. Contudo, 
cerca de 70 não terão seus benefícios ma-
jorados, porque o novo cálculo levaria a 
valores menores dos que os pagos atual-
mente. Todavia, o Conselho Deliberativo 
decidiu não reduzi-los, com base em con-
sistente parecer jurídico.

Já existe uma determinação 
para que a REAL GRANDEZA realize 
o pagamento da correção da URV dos 
benefícios dos aposentados e pensio-
nistas? 

Sim. A decisão foi tomada na reu-
nião do Conselho Deliberativo, em 30 de 
março de 2009. Lá, foi decidido que, para 
efetuar o pagamento (que deverá ocorrer 
nos próximos meses), será necessário fa-
zer cada recálculo, individualmente, e ter 
a assinatura dos correspondentes termos 
de acordo sobre o tema. Foi uma longa 
luta, no bom sentido, após um profícuo 
debate. Havia na REAL GRANDEZA, des-
de 2006, um parecer que indicava a não 
obrigatoriedade da Fundação de refazer os 
cálculos dos seus benefícios. Em junho de 
2007, os Conselheiros eleitos com o apoio 
da APÓS-FURNAS, Horácio de Oliveira e 
eu, apresentamos ao Conselho um pare-
cer jurídico, obtido pela APÓS-FURNAS 
que indicava  que o novo índice aplicado 
ao INSS repercutia nos benefícios da REAL 
GRANDEZA e apontava  a possibilidade 
concreta de êxito em ações de assistidos 
e beneficiários sobre o assunto. Em face 
da divergência, houve necessidade de um 
terceiro parecer, tendo o Conselho escolhi-
do por licitação o Consultor Previdenciário 
Wladimir Novaes Martinez, entre cinco 
pareceristas conceituados, que em dezem-
bro de 2008 emitiu o parecer que decidiu 
o assunto.

A atuação da APÓS-FURNAS foi 
decisiva para o processo de reconhe-
cimento de correção e pagamento da 
URV? 

Foi fundamental. Se não houvesse 
o empenho da APÓS-FURNAS em obter 
um competente parecer jurídico e atuar 
de forma permanente,  por vários anos, 
na busca de uma solução, juntamente 
com os Conselheiros eleitos, o assunto 
não teria tido o desfecho positivo que al-
cançou.

Por que motivo a REAL GRANDE-
ZA demorou tanto tempo para reconhe-
cer o direito da correção da URV?

Como assinalei, o assunto era po-
lêmico e exigia uma solução jurídica con-
sistente. Este é um bom exemplo de que 
os resultados devem ser perseguidos ape-
sar das dificuldades, e exigem um esforço 
solidário, coletivo, somando forças.

Já existe um prazo para 
o pagamento da cor-
reção? 

Sim. Até julho de 2009.

Atualmente, qual o percentual 
dessa correção? 

É variável, pois o cálculo é indivi-
dual. Depende da data da aposentadoria. 

Em média, quantos aposentados 
e pensionistas, usuários do Fundo de 
Pensão REAL GRANDEZA, serão bene-
ficiados?

Aproximadamente 655 assistidos e 
beneficiários.

O que os associados da APÓS-
FURNAS devem fazer para garantir o 
direito?

Todos os atingidos pela correção 
dos benefícios serão informados direta-
mente pela REAL GRANDEZA.

De que forma será efetuado esse 
pagamento?

Deverá ser da mesma forma como 
é feito o pagamento dos benefícios, atra-
vés dos Bancos depositários, após os con-
tatos mantidos pela REAL GRANDEZA 
com os beneficiários e a correspondente 
assinatura do Termo de Quitação.

Que avaliação o senhor faz dessa 
conquista?

A solução coletiva alcançada na 
questão da URV é um exemplo de que 
as divergências podem ser superadas no 
campo do diálogo desde que haja boa-fé e 
propósito de encontrar uma 
saída possível em face de 
um aparente impasse.
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Conforme amplamente divulgado, foram 

realizadas no último dia 25 de março, em cum-

primento ao disposto no Estatuto da entidade, as 

eleições para renovação dos quadros dirigentes 

da APÓS-FURNAS, tendo sido, naquela ocasião, 

escolhidos os novos membros da Diretoria Exe-

cutiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho 

Fiscal que serão responsáveis pela gestão da en-

tidade durante o biênio 2009-2011.

Representando as várias linhas de pensa-

mento e de opinião que normalmente constituem 

uma Associação como a nossa, a preocupação 

dos integrantes da chapa eleita, como foi expos-

to na divulgação de sua plataforma de trabalho, 

é o de somar esforços que permitam à APÓS-

FURNAS alcançar os objetivos para os quais foi 

criada há quase vinte e cinco anos, a serem com-

pletados neste ano.

Exatamente por isso, a exemplo das ad-

ministrações anteriores, pretendemos trabalhar 

sem descanso para levar adiante a ideia dos fun-

dadores da entidade que, um dia, sonharam em 

congregar numa Associação, para defesa dos 

interesses de seus filiados, todos aqueles que 

ajudaram a criar, ou que, ainda na ativa, estão 

ajudando a transformar FURNAS, como já é rea-

lidade, numa das empresas líderes do Setor Elé-

trico Brasileiro.

Assim, perseguindo aquele objetivo, procu-

raremos dar prosseguimento aos trabalhos que 

vinham sendo desenvolvidos pela equipe que, 

com eficácia, encerrou sua gestão em março úl-

timo, ajustando, no entanto, no que couber, face 

à evolução contínua dos acontecimentos, as li-

nhas de ação da entidade.

Para isso, contamos com a ajuda de todos 

associados da entidade através não somente de 

ideias e sugestões, que serão sempre bem recebi-

das, mas, desde que possível, da participação di-

reta de cada um nas atividades e/ou iniciativas 

da entidade, de forma a prestigiá-la, fortalecê-la, 

pois a APÓS-FURNAS é de todos nós.

DIRETORIA

Pelo fortalecimento da entidadePelo fortalecimento da entidade

EDITORIALEDITORIAL

Evolução Contínua
Renovação dos Quadros Dirigentes

Com o objetivo de operaciona-
lizar diretrizes traçadas no planeja-
mento estratégico, a nova Diretoria 
da APÓS-FURNAS criou dois Grupos 
de Trabalho para propor mudanças 
e melhores práticas, tanto dentro 
da Associação, quanto fora dela. Os 

Grupos estão sendo formados sob 
uma linha de trabalho de acordo 
com projetos e metas constantes e 
que deverão ser efetivados ainda no 
primeiro semestre desse ano.

 O primeiro deles pretende 
se engajar na campanha para con-

quista de novos associados. O desa-
fio do segundo grupo será em torno 
da luta pela redução dos valores 
dos Planos (de Benefício Definido 
– BD e de Contribuição Definida – 
CD) da Fundação Real Grandeza. 
Agora, mãos à obra.

Diretoria da APÓS-FURNAS cria grupos de trabalho visando Diretoria da APÓS-FURNAS cria grupos de trabalho visando 
melhorias e crescimento da Associaçãomelhorias e crescimento da Associação
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Com o objetivo de aperfeiçoar 
o relacionamento com os emprega-
dos ativos de FURNAS, através de 
visitas às áreas regionais, represen-
tantes da APÓS-FURNAS realizaram, 
em 7 de abril, palestra na Usina Ter-
moelétrica de Santa Cruz, no Rio de 
Janeiro, para mais de 100 emprega-
dos da estatal.

A presidente da APÓS-FUR-
NAS, Yoná de Lima Moreira, se fez 
representar pelo Vice - Presidente 
José Antonio Guimarães e pela Dire-
tora Social Maria Isabel Bauer, que 
junto com a Presidente do Conselho 
Deliberativo Tania Vera Vicente fa-
laram sobre os ideiais da associa-
ção, com destaque para os últimos 

acontecimentos que envolveram a 
FRG e outros temas como a evolu-
ção do PLAMES e a inviabilidade de 
aposentados arcarem sozinhos com 
os custos do plano, demonstrando, 
portanto, a importância da união dos 
empregados para que a viabilização 
da assistência à saúde digna aos As-
sistidos se torne realidade. Nesse 
contexto, Tania enfocou o processo 
em andamento na ELETROBRÁS, 
que estuda a possibilidade de ex-
tensão, aos aposentados, do mesmo 
plano de saúde concedido aos assis-
tidos – uma antiga reivindicação da 
APÓS-FURNAS.

Já José Elton, membro do Con-
selho Deliberativo, manifestou-se 

so bre o desenvolvimento econômi-
co-financeiro do Plano de Benefício 
Definido (BD), desde a tentativa de 
privatização da estatal, em 1996, até 
2008, esclarecendo as alterações ocor-
ridas na legislação dos fundos de pen-
são. O Conselheiro discorreu ainda 
sobre as vitórias da APÓS-FURNAS 
através de liminares obtidas ao lon-
go do ano passado e que impediram 
aumentos de contribuição de ativos e 
aposentados.

A Diretora Social, Maria Isabel 
Bauer, encerrou a palestra enfatizan-
do o trabalho da Associação e concla-
mando a entrada de novos associados 
a fim de que a entidade se torne ainda 
mais forte e representativa.

A Rede Sarah Kubitschek 
de Hospitais de Reabilitação, que 
nasceu em Brasília, na década de 
60, hoje conta com unidades dis-
tribuídas por diversos estados do 
país, como Amapá, Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Maranhão, Minas 
Gerais, Pará e Rio de Janeiro. Os 
serviços por ela prestados desti-
nam-se ao atendimento gratuito 
de vítimas de politraumatismo e 
problemas locomotores e neuroló-
gicos. É importante ressaltar que 
os Hospitais da Rede Sarah não 
atendem emergência, urgência e 
nem pronto socorro. 

A unidade do Rio de Janei-
ro, que já realizava atendimento 
infantil, recentemente ampliou o 
atendimento para adultos, espe-
cialmente aqueles com problemas 
que afetam o sistema nervoso cen-
tral, causados por Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC), doença de 
Parkinson, Alzheimer, traumatis-
mo crânio-encefálico e esclerose 
múltipla.  

Para solicitar uma consulta, 
é necessário se cadastrar previa-
mente pelo telefone. A ligação dura 
de 30 a 40 minutos, pois quanto 
mais detalhada for a explicação do 

problema de saúde, mais fácil será 
a avaliação pela equipe médica e 
a posterior marcação da consulta. 
No Rio de Janeiro, o atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 
17h, pelo telefone (21) 3543-7600. 
Os telefones das demais cidades 
são: (91) 3205-6700 - Belém (PA); 
(31) 3379 2600 - Belo Horizonte 
(MG); (61) 3319-1111 - Brasília 
(DF); (85) 3499-4999 - Fortaleza 
(CE); (96) 3312-7000 - Macapá 
(AP); (71) 3206-3333 - Salvador 
(BA) e (98) 3216-5353 - São Luís 
(MA). Mais informações pelo site 
www.sarah.br.

PALESTRA REALIZADA PELA APÓS-FURNAS 
FORTALECE POLÍTICA DE VISITAÇÃO ÀS ÁREAS REGIONAIS
Evento foi realizado em 7 de abril,  na Usina Termoelétrica de Santa Cruz

REDE SARAH: SERVIÇO GRATUITO DE 
UTILIDADE PÚBLICA A FAVOR DA SAÚDE

Unidade Rio de JaneiroUnidade Rio de Janeiro Unidade BrasíliaUnidade Brasília
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PARIDADE CONTRIBUTIVA DO PLANO BD
Pagamento das despesas administrativas do Plano BD (Benefício 
Definido) por todos Assistidos e Participantes

Confira a seguir o parecer favorável
emitido pelo Ministério Público

Nesses seus 24 anos de 
existência uma das marcas da 
APÓS-FURNAS sempre foi a 
de não medir esforços na luta 
em defesa dos direitos de seus 
associados. Tal marca possi-
bilita o entendimento de mui-
tos, de ser esse o combustível 
que impulsiona a entidade 
rumo ao crescimento, desen-
volvimento, fortalecimento e, 
principalmente, credibilidade. 
Tudo porque, ao entrar em 
uma batalha, a Associação, 
em hipótese alguma, abre mão 
dos objetivos oriundos de seus 
fundadores, bem como da 
compreensão, possibilidades e 
legalidade de suas lutas.

Exatamente pautada 
por tudo isso é que a APÓS-
FURNAS decidiu lutar contra 
a equivocada determinação 
de paridade no custeio admi-
nistrativo do Plano BD. Re-
lembrando o assunto, cabe 
destacar que a indicação da Se-
cretaria de Previdência Com-
plementar (SPC), constante 
em sua análise técnica, emiti-
da em 25 de junho de 2008, no 
sentido de que fosse implan-
tada a paridade contributiva 
referente às despesas adminis-
trativas do Plano BD (Plano de 
Benefício Definido), fez com 
que a APÓS-FURNAS impe-
trasse o Mandado de Seguran-
ça nº. 2008.51.01.018523-6, 
contra o Chefe de Escritório de 
Supervisão da SPC do Rio de 
Janeiro.

O resultado da iniciati-
va da Associação veio em 14 
de novembro de 2008, quando 
o Juiz da 8ª Vara Federal, Dr. 
José Luiz Castro Rodrigues, 
por entender que a pretensão 
da SPC embutia violação de 
um direito adquirido, conce-
deu liminar impedindo a apli-

cação do aumento de cerca de 
26% aos associados da APÓS-
FURNAS, previsto para janeiro 
de 2009.

A conquista da referi-
da liminar indica ser grande 
a possibilidade de vitória de-
finitiva dessa árdua batalha. 
No entanto, antes mesmo do 
esperado ato final, novos bons 
ventos voltaram a soprar e, 
fortalecendo a expectativa da 
APÓS-FURNAS por  favorável 
sentença da justiça, no último 
mês de março, exatamente no 
dia 10, o Ministério Público 
Federal, através do Procura-
dor da República, Dr. Edson 
Abdon Peixoto Filho, emitiu 
parecer favorável ao Mandado 
de Segurança Coletivo patroci-
nado pela APÓS-FURNAS, en-
dossando assim o entendimen-
to do Juiz da 8ª Vara Federal.

É inquestionável que 
o procedimento do Dr. Edson 
Abdon Peixoto Filho, forta-
lece ainda mais a esperan-
ça da Associação por mais 
uma vitória, que, através de 
futura sentença, poderá ofi-
cializar a manutenção dos 
direitos dos Participantes e 
Assistidos do Plano BD, con-
cretizando assim a garantia 
definitiva de que estes não 
terão as suas contribuições 
reajustadas para custear o 
que é obrigação das Patroci-
nadoras. Assim consideran-
do, cabe voltar a questão ini-
cial sobre uma das principais 
marcas da APÓS-FURNAS, 
não sendo difícil perceber 
que, verdadeiramente, são 
essas pequenas conquistas 
- somadas a inúmeras lutas 
e importantes vitórias - os 
reais combustíveis que im-
pulsionam a Associação e 
oxigenam seus Diretores.

Caso você ainda não seja associado, esse é Caso você ainda não seja associado, esse é 
mais um motivo para que mude de ideia. mais um motivo para que mude de ideia. 

Venha para a APÓS-FURNASVenha para a APÓS-FURNAS
Ligue para (21) 2528-5024Ligue para (21) 2528-5024
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Confira o que os novos 
poucas palavras, como e

Através de uma equipe unida, 
pretendo dar prosseguimento aos 
trabalhos que já vinham sendo 
realizados pela gestão anterior, de 

fato exitosas, e, especialmente 
em relação às perdas atuais dos 
benefícios de aposentadoria, 
das altas mensalidades do 
PLAMES e de outros temas, 

além é claro, de assumir novos 
compromissos para que a APÓS-FURNAS atinja 
seus objetivos em defesa dos direitos de seus 
associados.

José Antonio Guimarães
VICE-DIRETOR PRESIDENTE

Pretendo dar continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos pela 
antiga Diretoria, juntamente com 
a Vice-diretora Social Cléa Rito 

e tentar aprimorar, dando 
ênfase às visitas, se possível 
às áreas Regionais. 

Maria Isabel 
da Fonseca Bauer

DIRETORA SOCIAL

A Assembleia Geral Ordiná-
ria (AGO) da APÓS-FURNAS, re-
alizada em 25 de março de 2009, 
quarta-feira, no auditório de FUR-
NAS e presidida por Therezinha 
Mattos (Presidente do Conselho 
Deliberativo) apreciou e aprovou, 
por unanimidade, as contas do 
exercício de 2008. A ocasião tam-
bém foi palco da eleição e posse 
da nova Diretoria Executiva, Con-
selhos Deliberativo e Fiscal da As-
sociação para o biênio 2009-2011. 

A ex-Presidente Tania Vera 
Vicente, eleita Presidente do Conse-
lho Deliberativo da APÓS-FURNAS, 
em reunião do Conselho realizada 
em 1º de abril – cujo vice é Ivan 
Cunha Mourão e o Secretário Julo 
de Miranda – ressaltou como marco 
de sua administração a atuação jun-
to à Fundação Real Grandeza, as di-
versas ações judiciais em defesa dos 
direitos dos aposentados e da pró-
pria Fundação, além da busca por 
uma gestão melhor para o PLAMES, 
desejando sucesso à nova Diretoria 
Executiva e também aos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal. 

Presidente assume com 
o compromisso de manter 
a firme e destacada 
atuação da entidade

Eleita por unanimidade 
durante a AGO, a nova Direto-
ria assume a administração da 
APÓS-FURNAS com o compro-
misso de manter a firme e desta-
cada atuação da entidade na de-
fesa dos direitos dos aposentados 
e pensionistas junto a FURNAS e 
a Fundação Real Grandeza. Yoná 
Maria de Lima Moreira, Diretora-
Presidente e José Antonio Soares 
Guimarães, Vice-Diretor Presi-
dente substituem Tania Vera 
Vicente e Alfredo Alves – que 
ocuparam os respectivos cargos 
na Diretoria Executiva por duas 
gestões (2005-2008). Também 
foram eleitos os novos Membros 
do Conselho Deliberativo e do 
Conselho Fiscal (veja quadros). 

Conhecida da APÓS-FUR-
NAS, com atuação marcante du-
rante muitos anos em FURNAS, 

Yoná Moreira (que há quase 25 
anos participou da criação da Asso-
ciação), em seu primeiro pronun-
ciamento como Presidente afirmou 
que pretende dar continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos pela Dire-
toria anterior, ajustando, no que 
couber, as linhas de ação da enti-
dade para tornar a APÓS-FURNAS 
ainda mais forte e representativa.

Confira os novos membros 
do Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal e o que cabe 
à cada um dos poderes

CONSELHO DELIBERA-
TIVO: Órgão competente para 
deliberar sobre as diretrizes ad-
ministrativas da APÓS-FURNAS, 
aprovando suas normas e pro-
cedimentos e fiscalizando o seu 
cumprimento. É composto por 
Membros Natos (os ex-Presiden-
tes da Diretoria Executiva e do 
Conselho Deliberativo) e Mem-
bros Eletivos. 

Agildo da Silva Meireles, 
Attílio de Oliveira Assumpção, 
Celso Aloisio Santos Barbosa, 
Gilberto da Silva Pinto, Henrique 
Pimentel Trigueiro, Iglê Theresi-
nha de Campos, Isaura Ferreira 
Brandão, Ivan Cunha Mourão, 
Ivone Maria Baptista Marçal, 
José Elton Tavares de Oliveira, 
Julo de Miranda, Luiz Carlos da 
Silva (Luizão), Nelson Bonifácio 
Pereira, Oldegar Sapucaia, Or-
lando Sant´anna Pereira, Otávio 
Madeira, Pedro Ernesto de Oli-
veira Costa, Sergio Luiz da Silva 
Xavier, Walter Almeida Bran-
dão, Willy Correa Ramos.

CONSELHO FISCAL: Ór-
gão de fiscalização da APÓS-FUR-
NAS. É composto de três Mem-
bros Efetivos e de três Suplentes. 

Titulares: Djanir José de 
Lima (Presidente), Newton Jor-
ge da Costa Cruz, Nilo Duplat 
Pinheiro. Suplentes: Helton 
Gama de Carvalho, Jorge Xavier 
Marques, Wilson Peres de Jesus.

ASSEMBLEIA GERAL APROVA CONTAS, ELEGE 
NOVA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS D

Prezados colegas,

Honrada com a lembrança do meu nome 
para encabeçar a chapa que concorreria às elei-
ções hoje realizadas, somente aceitei a tarefa por 
considerá-la uma convocação. Convocação essa de 
que não poderia declinar particularmente pelo fato 
de que, há quase 25 anos, participei da criação da 
APÓS-FURNAS e que, por isso mesmo, não poderia 
deixar de oferecer a minha colaboração neste mo-
mento em que a Associação, de forma democrática, 
por disposição estatutária, tem o dever de renovar 
seus quadros dirigentes.

Sabia, como sei, que o desafio é grande de 
levar avante a idéia dos fundadores da entidade de 
congregar e lutar por todos aqueles que, um dia, 
com orgulho, ajudaram a construir FURNAS e que, 

DISCURSO DE POSSE 
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Diretores da APÓS-FURNAS disseram, em 
e o quê pretendem à frente de cada Diretoria

Espero poder continuar o mesmo 
trabalho realizado pelas Diretoras 

da gestão anterior, realizando, 
junto com a Maria Isabel, eventos 

informativos e de lazer que integrem 
os aposentados.

Cléa Rito
VICE-DIRETORA SOCIAL

Nós temos que verificar principalmente aqueles 
aposentados que estão nas Áreas Regionais, 
descentralizados aqui do escritório central, 

especialmente em relação ao PLAMES. Eu também 
espero, assumindo a Diretoria Administrativa, 

verificar o cronograma deixado pelo Diretor anterior 
e analisar o que será continuado, priorizando as 

necessidades.
Paulo de Tarso Freire

DIRETOR ADMINISTRATIVO

onais, 
n

m
t
e

o
e
e

onais, 
ntral, 

mbém 
tiva, 
erior 
 as 

es.
ePrimeiramente nós vamos ter que tomar 

conhecimento do que vinha sendo realizado. 
O que for realmente bom nós daremos 

continuidade e o que puder e precisar, 
pretendemos melhorar. 
Arlete Simões
VICE-DIRETORA ADMINISTRATIVA

Como estou dando prosseguimento ao trabalho 
de Diretor Financeiro da APÓS-FURNAS, 
esta Diretoria pretende continuar sendo 

a guardiã dos numerários que entram na 
entidade, sempre priorizando os interesses da 

Associação e de seus associados.
Sergio Pires

DIRETOR FINANCEIRO

A Diretoria Financeira é um importante apoio para a 
entidade e por isso deve manter sua atuação 

pautada na austeridade. Tradicionalmente há 
um controle bem apurado nesta área e sendo 
assim, a atual Diretoria pretende exercer um 

controle rígido sobre o orçamento, tanto na 
receita quanto na despesa.

Humberto Ferreira da Costa
VICE-DIRETOR FINANCEIRO

E EMPOSSA

DELIBERATIVO E FISCAL

agora, aposentados, integram a nossa Associação.
Sabia, como sei ainda, que esse desafio seria maior 

pelo fato de que a nova direção da APÓS-FURNAS estaria 
sucedendo uma bem conduzida gestão, que hoje encerra o 
seu mandato, liderada pela Tania Vera como Presidente da 
Diretoria Executiva, e pela Therezinha Mattos, como Presi-
dente do Conselho Deliberativo, as quais, com dedicação e 
competência, deixam as suas marcas de gestoras com im-
portantes iniciativas e significativas realizações.

Mas exatamente por isso, isto é, pelo exemplo dado 
pelas administrações anteriores, foi que me animei, junta-
mente com os demais membros que integram a chapa hoje 
eleita, a aceitar aquele desafio, pois o nosso desejo, sem 
medir sacrifícios, é o de dar prosseguimento ao trabalho rea-
lizado por todas as gestões anteriores, em especial a última, 
que – tijolo após tijolo, sem medir esforços e, sobretudo, 
com dedicação – tornou a APÓS-FURNAS uma realidade, 

atuante e respeitada.
Dessa forma, em 

meu nome e todos aque-
les que estarão, de ora 
em diante, respondendo 
pelos destinos da enti-
dade, formulo o nosso 
agradecimento ao crédi-
to de confiança que nos 
foi concedido por vocês, 
presentes ou não nesta 
Assembleia, com os seus votos, com a afirmação de que 
tudo faremos para corresponder à expectativa em nós de-
positada.

Obrigada.

Yoná Maria
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Depois de exaustivos debates e 
protestos por parte de diversas Asso-
ciações de Aposentados, como a APÓS-
FURNAS, a emenda do Senador Paulo 
Paim (PT/RS) ao Projeto de Lei 01/7 do 
Executivo (que trata do reajuste do salá-
rio mínimo), foi vetada pela Câmara dos 
Deputados, em plenária realizada em 22 
de abril. Paim propunha garantir a todos 
os benefícios mantidos pela Previdên-
cia Social o mesmo reajuste e a mesma 
política de valorização do mínimo – e 
consequentemente restabelecer o poder 
de compra de aposentados e pensionis-
tas. Sendo assim, a regra da paridade no 
reajuste continua a contemplar apenas 
quem recebe benefícios de até um salá-
rio mínimo.

Não fica difícil comprovar como 
o veto à referida proposta vai dificul-
tar ainda mais a vida de aposentados 
e pensionistas, que, após contribuírem 
consideravelmente para a Previdência 
Social ao longo da vida laborativa, estão 
vendo, ano após ano, seus benefícios 
minguarem a um único salário mínimo. 
Antes mesmo da votação do projeto, a 
APÓS-FURNAS recebeu do associado 

Annibal Alfredo Domarcy Lobato, 80 
anos (mais de 33 deles dedicados a em-
presas de energia elétrica como FURNAS 
e CHESF), uma “carta desabafo” rela-
tando toda a sua indignação pelas con-
troversas determinações dos Governos, 
que resultaram na deterioração progres-
siva de seus benefícios. 

Annibal Lobato, que quando se 
aposentou obteve do INSS o direito de 
receber 9,7 salários mínimos, hoje conta 
com aproximadamente cinco mínimos – 
e que podem reduzir ainda mais. Segun-
do ele, “as justificativas para o desvin-
culo do reajuste do salário mínimo aos 
benefícios da aposentadoria são muitas, 
mas a única realidade que os aposenta-
dos conhecem é o fato de seus salários 
estarem cada vez mais parcos.”.

APÓS-FURNAS sugere 
canal de reivindicação

Assim como Annibal, a APÓS-
FURNAS é contrária às injustiças e aos 
disparates cometidos pelos governantes 
e entende que o único caminho para a 
mudança é a mobilização. Sendo assim, 
aproveita o ensejo para divulgar um va-

lioso canal de reivindicação de direitos 
disponibilizado pela Câmara dos Depu-
tados: a Central de Comunicação Intera-
tiva, um serviço de atendimento gratuito 
para receber críticas, sugestões, denún-
cias, elogios e também para prestar algu-
mas informações e telefones dos servi-
ços dos Poderes Executivo e Judiciário. 
Fica como sugestão a união em prol da 
aprovação de outros Projetos de autoria 
do Senador Paim, como o PL 3.299/08 
(cuja proposta é extinguir o fator previ-
denciário, um redutor das aposentado-
rias), já aprovado pelo Senado e em tra-
mitação na Câmara e o PL 4.434/08, que 
trata da recomposição dos benefícios 
previdenciários com base no número de 
salários mínimos recebidos na época da 
concessão da aposentadoria, estando, 
inclusive, em caráter conclusivo, aguar-
dando análise das comissões de Finan-
ças e Tributação e de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania. A Central funciona 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h 
pelo telefone 0800 619 619. 

A APÓS-FURNAS JÁ FEZ A SUA PAR-
TE. AGORA É COM VOCÊ!

PROPOSTA DE REAJUSTE DA PROPOSTA DE REAJUSTE DA 
APOSENTADORIA VINCULADO AO SALÁRIO APOSENTADORIA VINCULADO AO SALÁRIO 
MÍNIMO É VETADA PELA CÂMARAMÍNIMO É VETADA PELA CÂMARA

Trilhando o rumo da capacitação, 
troca de experiências e abordagem de 
questões de interesses dos associados, 
vinte e um representantes da APÓS-FUR-
NAS participaram do XI Encontro Nacio-
nal dos Representantes Regionais, que 
aconteceu no Rio de Janeiro.

Realizado após o fim de um con-
turbado cenário político, resultante da 
queda-de-braço entre a APÓS-FURNAS 
e a direção de FURNAS, e diante da re-
novação do quadro de dirigentes da en-
tidade – que aconteceu em 25 de março 
– o Encontro apresentou também a visão 
da Associação sobre os últimos aconte-
cimentos na estatal envolvendo a REAL 
GRANDEZA. O tema fez parte do discur-
so de boas vindas da então Presidente 

Tania Vera Vicente, que falou ainda das 
ações que a entidade impetrou em defe-
sa dos associados, detalhando a organi-
zação das atividades, além de criticar o 
percentual de 45% pago pela Fundação 
aos pensionistas. 

Os esclarecimentos da ex-Presi-
dente precederam as explicações dos 
representantes da APÓS-FURNAS no 
Conselho Deliberativo da FRG, Geovah 
Machado e Horácio de Oliveira e da Di-
retora Ouvidora Alzira Silva.

A importância da Previdência 
Complementar na vida dos aposentados, 
Plano BD, reajuste indevido do PLAMES 
e o seguro de vida da CAEFE também fo-
ram destaques do evento. O XI Encontro 
teve início às 9h e término às 17h30min. 

APÓS-FURNAS PROMOVE O XI ENCONTRO APÓS-FURNAS PROMOVE O XI ENCONTRO 
NACIONAL DOS REPRESENTANTES DAS ÁREAS REGIONAISNACIONAL DOS REPRESENTANTES DAS ÁREAS REGIONAIS
Evento aconteceu de 22 a 25 de março, no Rio de Janeiro

Representantes participando Representantes participando 
do eventodo evento
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A REAL GRANDEZA divulgou 
em seu Relatório Anual de 2008 que 
manterá vigente o Plano de Custeio Es-
pecial para Participantes e Assistidos 
do Plano de Benefício Definido (BD) 
até que os trâmites para a implantação 
do novo plano de custeio sejam conclu-
ídos. A notícia traz à tona um enorme 
absurdo cometido contra os Assistidos 
desde a última revisão, quando a atual 
política de custeio foi implantada, em 
maio de 1995, sem a necessária obser-
vância, pela Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC), das disposições 

da legislação em vigor. O fato resultou 
numa injustificada paridade contributi-
va que gerou aumentos brutais na con-
tribuição de Assistidos, chegando, em 
alguns casos, a 300%.

Cabe ressaltar que o Regulamen-
to do Plano BD em vigor, o 001.C, apro-
vado em 17 de maio de 1990, estabele-
ce taxas de contribuição diferenciadas 
para Participantes e Assistidos, sendo 
que os aposentados pagando 1/3 das 
contribuições definidas para os ativos. 
Entretanto, as taxas aplicadas pelo Pla-
no de Custeio Especial não são as defi-

nidas pelo Regulamento do Plano BD. 
Todos os fatos levam a APÓS-

FURNAS a concluir que, se as Patroci-
nadoras ainda não aprovaram a propos-
ta da REAL GRANDEZA de alteração do 
Regulamento do Plano BD, já encami-
nhada à SPC, é porque temem aprovar 
o autêntico Regulamento do Plano, o 
001.C. Além dessa, outras questões 
devem ainda ser verificadas antes da 
aprovação de um novo plano de custeio 
para o Plano BD, como a destinação das 
contribuições dos Assistidos e o fecha-
mento do Plano, sem saldá-lo.

PATROCINADORAS TEMEM APROVAÇÃO DO NOVO 
PLANO DE CUSTEIO DO PLANO BD

A MAIS RECENTE A MAIS RECENTE 
CONQUISTA DA APÓS-FURNASCONQUISTA DA APÓS-FURNAS
Mais uma vez a Associação declara voto contrário à 
aprovação do Balanço Anual de FURNAS e ELETROBRÁS

Na qualidade de acionista minori-
tária, a APÓS-FURNAS participou, respec-
tivamente em 29 de abril de 2009, no Rio 
de Janeiro e 30 de abril, em Brasília, das 
Assembléias Gerais Ordinárias para apro-
vação das contas referentes aos exercícios 
de 2008 de FURNAS e ELETROBRÁS. 
Mais uma vez fazendo cumprir um de 
seus principais objetivos que é defender 
os interesses dos seus associados e o pa-
trimônio da Fundação Real Grandeza, a 
Associação declarou voto contrário à apro-
vação de ambos os Balanços. 

No caso de FURNAS, porque esta 
inseriu no ativo de suas contas – quando 
deveriam constar no passivo – valores dos 
contratos de dívidas reconhecidas com a 
FRG referentes ao Plano BD. A manobra, 
além de eximir a Patrocinadora de suas 
responsabilidades, alteraria substancial-
mente o resultado do exercício, como se 
a estatal passasse a ter um crédito que 
pudesse vir a receber. Na ELETROBRÁS, 
o voto foi contrário em função do ocorri-
do em FURNAS, haja vista que a situação 
patrimonial de ambas é avaliada por equi-
valência. 

Vale lembrar que no dia anterior 
à AGO de FURNAS, a Associação obteve, 
na 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, 
uma Antecipação de Tutela determinando 
que a estatal retificasse suas Demonstra-
ções Contábeis, fazendo constar a tal dí-
vida com a REAL GRANDEZA (no valor 
de R$ 931.046 milhões). Mesmo tendo 

sido aprovado 
com a inclu-
são da ressal-
va determina-
da pela Juíza 
Márcia Cunha 
de Carvalho, 
da 2ª Vara, a 
APÓS-FURNAS 
votou contra 
a reincidência 
de FURNAS na 
indevida con-
tabilização dos 
contratos de 
dívida, alegando que, enquanto estes não 
voltarem a ser devidamente representados 
no Balanço, os interesses dos aposentados 
que serão futuramente beneficiados não 
estarão seguros. 

A história se repete
Esta não é a primeira vez que a 

Associação impede que as Patrocinado-
ras se desobriguem de suas responsabi-
lidades perante a REAL GRANDEZA. Na 
prestação de contas do fim do exercício 
de 2007, FURNAS tencionou a mesma 
manobra contábil, retirando saldos de 
contratos firmados com a FRG, na épo-
ca no valor de R$ 1 bilhão. No entanto, 
a atenta APÓS-FURNAS conseguiu uma 
Antecipação de Tutela que retificou o 
Balanço, tendo, inclusive, a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) se manifesta-

do em favor à tese da Associação.

A força do trabalho
Foi uma luta muita grande. Pri-

meiro para a obtenção de pareceres ju-
rídicos e técnico atuarial. Depois, pela 
disponibilidade dos profissionais para 
acompanharem na tarefa da não apro-
vação do Balanço de FURNAS de 2008 e 
finalmente ingressarmos em juízo. Foram 
cinco dias de trabalho intenso, sendo três 
de feriado, para cumprirmos a data mar-
cada para o dia da Assembleia. Finalmen-
te conseguimos nosso intento.

o 
-
-
-
a 
a 
, 
a 
 

a 
a 
a 
-
s 

Depois disso, você ainda Depois disso, você ainda 
tem dúvida se vai se tem dúvida se vai se 

associar à APÓS-FURNAS?associar à APÓS-FURNAS?
Ligue (21) 2528-5024Ligue (21) 2528-5024

Veja abaixo o voto da APÓS-FURNAS 
assinado pela Presidente Yoná Moreira
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REPRESENTANTES REGIONAIS AVALIAM A IMPORTÂNCIA DO XI ENCONTRO 
NACIONAL DOS REPRESENTANTES DAS ÁREAS REGIONAIS DA APÓS-FURNAS

 Atuar como Representante Regional da APÓS-FUR-
NAS não é uma tarefa fácil. O trabalho é árduo, requer gran-
de empenho, habilidade e eficiência para lidar com as parti-
cularidades da região, além de procurar manter um contato 
direto e estreito com a Diretoria da Associação. Para facilitar 
a missão da equipe, composta por 22 representantes distribu-
ídos por diversos estados do País, a entidade realiza oficial-
mente todos os anos, no Rio de Janeiro, um grande Encontro 
Regional com esses “voluntários”. Nele, esses aposentados 

são capacitados, direcionados e orientados ao exercício uni-
ficado da missão, através de informações atuais, palestras 
e treinamentos de aperfeiçoamento constantes. Aproveitando 
a realização do último Encontro, que ocorreu entre os dias 
22 e 25 de março, a equipe do jornal O ELO bateu um papo 
com alguns desses representantes e procurou saber como está 
sendo programado o trabalho na Região e qual a importância 
do evento para o desenvolvimento das suas atividades. O re-
sultado da entrevista você confere aqui no “ELOQUENTE”.

“Atuo como Representante Regional desde 
2000 e só faltei a um Encontro. Apesar da 
distância, procuro sempre manter uma 
relação de proximidade com a Sede Social, 
através de e-mails e acompanhamento 
das notícias nos veículos de comunicação 
da entidade. Mas nada é melhor e mais 
eficaz do que um Encontro presencial. 
Aqui, ficamos sabendo com detalhes, o que 
está se passando na Associação e na vida 

dos aposentados e pensionistas. E temos a oportunidade de 
discutir e sugerir soluções para os entraves enfrentados pela 
classe. O evento desse ano está quente, esclarecedor e repleto de 
novidades, devido aos últimos acontecimentos que envolveram 
o nosso Fundo de Pensão. Parabéns à Diretoria pela força, pela 
luta e por mais esse Encontro.”. 

Sebastião de Freitas Monteiro – Goiânia (GO), 
aposentado desde 1996.

“Há dez anos participo desse Encontro e, 
para mim, a importância está justamente 
na integração e na confraternização entre 
as áreas Regionais e o Rio de Janeiro. Esse 

é um Encontro que jamais poderá deixar de 
existir, pois além de ficarmos atualizados 

nas notícias, temos a oportunidade de 
expor as dificuldades enfrentadas por cada 

região. Em Franca, por exemplo, temos 
a dificuldade de contactar os nossos 130 associados. Para 
solucionar a questão, estamos procurando um local (uma 
sede) para realizarmos encontros mensalmente com essas 

pessoas, a fim de estreitarmos esse relacionamento. Na cidade, 
o número de associados é muito grande e por isso existem dois 
representantes (o outro é o senhor Antônio Gomes). Quanto ao 

evento desse ano, diria que está ainda mais emocionante.”.  
Antônio Roosevelt de Moraes – Franca (SP), 

aposentado desde 1991.

“Cada Encontro é um acontecimento 
diferente, mas esse está sendo ainda mais 
especial. Aqui, temos a oportunidade de 
tirarmos dúvidas, encontrar os colegas, 
saber o que está se passando em outras 
áreas Regionais. Essa é uma ótima 
oportunidade para trocarmos experiências 
e até corrigir o que tem de errado na 
nossa Regional. Não se trata de um evento 

somente interessante, mas também importante e primordial 
para o exercício de nossas funções.”.

Carmen Nóbrega – Nova Friburgo (RJ), 
aposentada desde 1998.

“Acredito ter sido o primeiro representante 
Regional da Associação. Venho 

participando constantemente desses eventos 
e quero dizer que a qualidade deles é 

muito boa, principalmente as palestras 
ministradas pelo José Elton. Fico feliz em a 
APÓS-FURNAS se preocupar em capacitar, 
cada vez mais, os seus representantes. Ter 
o conhecimento do que se passa em nossa 
Associação é fundamental para exercermos, com sabedoria, 
o nosso trabalho junto à Regional e com isso, lutarmos pelo 

fortalecimento da entidade, em nossa localidade. Em Campos, 
por exemplo, possuímos atualmente 67 associados. Porém, 

o número de aposentados existentes na área ultrapassa 120 
pessoas. Nossa missão é atrair todos para a APÓS-FURNAS”.

Everaldo Rosa Paes – Campos (RJ), 
aposentado desde 1992.

“Sou uma das mais novas Representantes 
Regionais. Estou à frente da Regional há 

menos de dois anos e acho esses Encontros 
vitais para a manutenção das informações 

e para a coesão da Associação a nível 
nacional. Ainda não pude avaliar muito 

bem o Encontro desse ano, mas posso 
adiantar que estou adorando participar. 

Tudo que estou aprendendo aqui será muito útil na minha 
caminhada pelo fortalecimento da APÓS-FURNAS.”. 

Marlene Gonçalves Cordeiro – Passos e Adjacências (MG), 
aposentada desde 1996.

“Nós da APÓS-FURNAS, só temos a ganhar 
com esses Encontros tão importantes e 
necessários. O ideal seria que todos os 
associados participassem. Mas como sei que 
é difícil, cabe a nós, como representantes, 
fazermos a nossa parte. Essa é a terceira 
vez que participo e pretendo nunca deixar 
de comparecer. Tenho consciência da  
importância da capacitação e da orientação 
que aqui são oferecidas. É isso que nos dá 

gás para continuarmos em frente. Quero aproveitar a ocasião 
para parabenizar a Direção da APÓS-FURNAS, que foi a 
principal cabeça para mudar o movimento contra a direção do 
nosso Fundo de Pensão.”.

Guilherme Saad – Cabo Frio e Região dos Lagos (RJ), 
aposentado desde 1996.
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“Em minha opinião, esses eventos deveriam acontecer com 
mais frequência, pois facilitaria o melhor entendimento de 

todos. Embora eu esteja adorando o Encontro, está sendo 
complicado processar tantas informações ao mesmo tempo. 

São muitas coisas para aprender, muitas dúvidas para 
tirar. Sou de uma região onde é difícil ter as informações 

detalhadas. Lá somos em torno de 50 associados. Há dez anos 
participo do Encontro com os Representantes Regionais, mas 

quero dizer que este está sendo ainda mais entusiasmado 
devido aos acontecimentos e a eleição da nova Diretoria. A APÓS-FURNAS, 

graças a Deus, está muito movimentada.”.
José Damião Scaléa – Ribeirão Preto (SP), aposentado desde 1984.

SEGURO 
DE VIDA
CAEFE sugere a 
escolha de tutor 
para administrar 
benefícios de 
menores

Não é de hoje que a polê-
mica sobre o destino dos bene-
fícios dos seguros de vida tem 
deixado os segurados preocu-
pados. Cabe destaque ao fato 
de que, ao adquirir um seguro, 
muitos segurados optam deixar 
para os filhos menores de 18 
anos os benefícios assegurados. 
Só que, em caso de falecimento 
do segurado, esses “beneficiá-
rios” (pessoas indicadas pelo 
segurado para receber o valor 
do capital segurado) só poderão 
usufruir da indenização (valor a 
ser pago por ocorrência do si-
nistro coberto, corresponde ao 
capital segurado) quando com-
pletarem a maioridade.

 Um caminho um pouco 
questionado, mas já levantado 
pelo Gerente de Seguros da CA-
EFE, Luis Cláudio Gomes Pe-
dro, por exemplo, é o segurado, 
durante a vigência do seguro de 
vida, indicar uma pessoa (bene-
ficiário) de confiança para cui-
dar do benefício dos filhos me-
nores, ficando este, responsável 
por administrar o dinheiro rece-
bido e repassá-lo ao beneficiado 
sempre que necessário.

 Dúvidas à parte, para a 
Associação, a proposta apre-
sentada pela CAEFE durante o 
XI Encontro de Representantes 
Regionais da APÓS-FURNAS, 
deve ser muito bem pensada, 
por ser uma decisão extrema-
mente delicada. Assim sendo, 
a Associação indica que possí-
veis incertezas sejam esclareci-
das com a CAEFE.

“Estou adorando participar do Encontro Regional da APÓS-
FURNAS. Na minha opinião, esse evento serve para nos manter 

atualizados com relação aos acontecimentos e também das ações 
tomadas pela Diretoria da entidade. A Regional que eu represento 

não possui um número grande de associados (somos em torno 
de 30 pessoas). Isso facilita o repasse das informações que aqui 

recebo. Dos três eventos que participei, esse é, sem dúvida, o 
melhor, devido as novidades que estão sendo destacadas.”.

Murilo Monteiro Gonzaga – Belo Horizonte (MG), 
aposentado desde 1997.

“Em Brasília existe um interesse muito grande não só por parte 
dos 63 associados aposentados e pensionistas, mas também 
pelos ativos, de querer tomar conhecimento do que se passa 
na APÓS-FURNAS, em FURNAS, na ELETRONUCLEAR e na 
REAL GRANDEZA. Sempre que possível, procuro me reunir 

com essas pessoas para debatermos e nos atualizarmos sobre os 
acontecimentos. E esses Encontros, apesar das complexidades dos 

assuntos tratados, têm sido essenciais. O grande problema da 
APÓS-FURNAS, hoje, é quanto ao número de Associados. Temos 

que promover, cada vez mais, o trabalho de buscar novos sócios para a nossa 
entidade e fortalecer a união dos aposentados e pensionistas.”.

Maria José de Ávila Marques – Brasília (DF), aposentada desde 1992.

“Sou representante desde 2004 e de lá para cá, sempre 
participei de todos os Encontros Regionais. Minha metodologia 
é, sempre antes de viajar, reunir um grupo de associados para 

definir as questões que eles gostariam que fossem debatidas 
no evento. Ouço sugestões e relaciono as dificuldades locais. 

Quando chego aqui, as exponho para os demais colegas 
e Diretores da Associação. Também procuro anotar as 

informações para repassá-las corretamente aos associados 
ligados a minha Regional. Sobre esse XI Encontro, gostaria de 
destacar a palestra do José Elton, sobre Previdência Complementar, que foi uma 

grande aula de sociologia.”.  
Terezinha Degmar – Resende e Região (RJ), aposentada desde 1992.

“Sempre participei desses Encontros e me conforta saber que 
os desafios não são exclusivos de uma ou outra Regional. Daí 
a necessidade do diálogo, da qualificação, do conhecimento e 

da troca de experiências entre todos. E é exatamente isso que o 
Encontro propõe. O ideal seria que esse evento ocorresse mais 
vezes ao ano, pois acho um intervalo muito longo entre um e 

outro. Esse encontro está sendo mais profundo. Estou anotando 
tudo para, quando retornar, fazer um relatório para enviar a 

todos os associados e ativos da minha região.”.
José Tadeu Moraes Rodrigues – Rio Verde (GO), aposentado desde 1997.
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A APÓS-FURNAS comemo-
rou o Dia Internacional da Mulher, 
celebrado oficialmente desde 08 de 
março de 1910, na centenária Con-
feitaria Colombo, patrimônio cultu-
ral e artístico do Rio de Janeiro, que 
fica no Centro da cidade. O evento, 
que aconteceu em 10 de março, das 
17h às 20h e contou com a partici-
pação do Coral da Associação, re-
lembrou as lutas sociais, políticas e 
econômicas feministas de outrora 
que hoje possibilitam às mulheres 
viverem com maior liberdade, respeito e 
dignidade e menos preconceito e desva-
lorização.

Na ocasião, foi destacada a atuação 
das mulheres no mercado de trabalho, 

ocupando importantes cargos de chefia 
nos mais variados segmentos, dando o 
exemplo da própria Associação, que por 
diversas vezes foi presidida por mulheres, 
sem contar com as Diretoras, Conselheiras 
e Representantes Regionais.

Lutas feministas são relembradas Lutas feministas são relembradas 
no Dia Internacional da Mulherno Dia Internacional da Mulher
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Associado fundador da 
APÓS-FURNAS, o engenheiro João 
Alberto Bandeira de Mello participou 
de obras pioneiras do setor elétrico

Márcio da Costa: competência e 
dedicação trouxeram o engenheiro 
de Minas para o Rio de Janeiro

Associados em confraternização na Confeitaria 
Colombo, no RJ
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É com pesar 
que comunicamos o 
falecimento do nosso 
associado João Alber-
to Bandeira de Mello, 
ocorrido no dia 30 de 
abril. Além de com-
petente profissional, 
João Alberto teve partici-
pação ativa no processo de 
fundação da APÓS-FURNAS, 
sendo, inclusive, um dos só-
cios fundadores da entidade 
e membro do primeiro Con-
selho Deliberativo.

Na ativa, João Alberto 
Bandeira de Mello escreveu 
uma trajetória brilhante e 
cercada de muitas conquis-
tas, tendo atuado em diver-
sos cargos de destaque em 

FURNAS, ELETRO-
BRÁS e ELETROSUL. 
Vale destacar a sua 
colaboração, como 
Superintendente de 
Construção das obras 
das Usinas do Rio 
Grande, Porto Colom-

bia, Marimbondo e Itumbiara 
(localizada no Rio Parnaíba), 
a maior do Sistema FURNAS, 
cuja obra foi marcada por 
uma sucessão de conquistas 
tecnológicas e pioneiras. 

Mas este é apenas um 
exemplo da notável carreira 
do engenheiro, que de 1980 a 
1994, imprimiu também, em 
conceituadas organizações 
não-governamentais, toda a 
sua competência.

Reconhecido 
por sua competência 
e dedicação, atributos 
que lhe trouxeram de 
Minas Gerais - cidade 
onde iniciou sua car-
reira - para o Rio de 
Janeiro, onde ocupou 
cargo de Diretor da 
área nuclear, o engenheiro 
Márcio da Costa  é mais uma 
grande perda para a APÓS-
FURNAS. Márcio faleceu em 
1 de maio, em Minas Gerais, 
onde residia com sua família, 
desde que se aposentou.

Egresso da Escola de 
Engenharia da UFMG, Már-
cio foi admitido em FURNAS 
integrando-se no serviço da 
Empresa na Usina de FUR-
NAS - MG, onde foi escolhi-

do, em 1966, para 
compor a equipe 
de dez engenheiros 
responsáveis pelo 
comissionamento 
da Usina de Santa 
Cruz, no Rio. Sua 
força e determi-
nação não só lhe 

renderam bons frutos, mas 
também muitas responsabili-
dades: o engenheiro logo al-
cançou a posição de Chefe de 
Usina, e seguiu sua carreira 
no Escritório Central de FUR-
NAS, onde foi nomeado à 
Chefe de Departamento. Pos-
teriormente, Márcio alcançou 
o difícil cargo de Diretor da 
área nuclear da empresa.  A 
APÓS-FURNAS lamenta essa 
grande perda.

“ANACONT”: 
AÇÃO SOBRE OS PLANOS 
ECONÔMICOS FOI CANCELADA

O Conselho Deliberativo da 
APÓS-FURNAS acatou, por proposta da 
Diretoria Executiva, e decidiu cancelar, 
em reunião de 09 de fevereiro, a Ação 
Coletiva Trabalhista (nº 886-2003-006-
01-00-5), conhecida como “Anacont”. 
A referida ação, que exigia de FUR-
NAS o pagamento da multa reciória de 
40% sobre expurgos inflacionários dos 
Planos Econômicos no FGTS, já havia 
sido julgada extinta sem julgamento do 
mérito pela 5ª Turma do TRT, segundo 
publicado no Diário Oficial de 10 de ou-
tubro de 2008, sob a justificativa de que 
a APÓS-FURNAS não poderia impetrar 
a ação civil pública. Os detalhes, você 
receberá em carta circular.
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