


Esta publicação que chega agora até você é o Relatório Anual de Atividades

e Demonstrações Contábeis da APÓS-FURNAS, referente ao exercício de 2008.

Nele estão relatadas ações da Presidência, da Diretoria Administrativa, da

Diretoria Social e da Diretoria Financeira, além de também constar o Balanço

Patrimonial, Demonstração das Contas de Receitas e Despesas,

Acompanhamento e Previsão Orçamentária de 2008 e 2009.

APRESENTAÇÃO
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O administradores e fiscais.
FURNAS não conseguiu cas-
sar a liminar e o processo en-
contra-se em andamento, ten-
do o parecer técnico da Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM)
pronunciado-se favoravelmente a nossa
tese.

Mesmo procedimento foi adotado
pela ELETRONUCLEAR em seu Balan-
ço de 2007, no valor de R$ 136 milhões,
mas, em face de urgência, optou-se por
realizar a ação judicial apenas contra FUR-
NAS e registrar tal fato em voto declara-
do contrário a aprovação do Balanço, na
Assembleia da ELETRONUCLEAR.

Destacamos ainda a participação
da APÓS-FURNAS na Assembleia de
aprovação do Balanço da ELETRO-
BRÁS de 2007, em Brasília, com voto
declarado contrário a sua aprovação, em
função de ter sido significativamente in-
fluenciado pelos resultados de FURNAS
e da ELETRONUCLEAR, registrando
inclusive a liminar obtida no caso de
FURNAS.

Por outro lado, a atuação da APÓS-
FURNAS ao longo de 2008 continuou a
ser direcionada no sentido de impedir
o cumprimento das determinações con-
tidas no Relatório de Fiscalização da
Secretaria de Previdência Complemen-
tar (SPC) de 2007, que implicariam em
significativos aumentos de contribuição
de ativos e aposentados à FRG. Neste
sentido, participamos de reunião reali-

 PRESIDÊNCIA

O ano de 2008 será lembrado pelos
diversos sucessos das ações da

APÓS-FURNAS no âmbito judicial para
defesa dos direitos dos associados e da
atuação conjunta com as entidades re-
presentativas dos empregados na pre-
servação da REAL GRANDEZA.

Entretanto, nossos sucessos têm
sido no sentido de não piorar a situação
em que se encontram os aposentados e
pensionistas e preservar o patrimônio
acumulado pelos 37 anos de existência
da REAL GRANDEZA para as mais de
12.000 famílias de ativos, aposentados
e pensionistas. A luta pela correção dos
benefícios defasados, pelo aumento do
percentual de pensão para no mínimo
60%, pelo aumento do benefício mínimo
para um salário mínimo e para conceder
a todos o Abono Anual, permanece inal-
terada.

AÇÕES JUDICIAIS

Logo em abril, fomos surpreendi-
dos com o Balanço de FURNAS de
2007, retirando do Passivo o saldo dos
contratos com a FRG, no valor de R$
1,001 bilhão e transformando-o em Re-
ceita Financeira, o que ensejou, em ca-
ráter de urgência, uma ação judicial da
APÓS-FURNAS. Na véspera da realiza-
ção da Assembleia, a Associação obte-
ve uma antecipação de tutela para fazer
constar da Ata da Assembleia de apro-
vação do Balanço, ressalva da subtração
do referido Passivo, de modo a impedir
a exoneração de responsabilidades dosP
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O ano de 2008 será
lembrado pelos diversos
sucessos das ações da
APÓS-FURNAS no
âmbito judicial para
defesa dos direitos dos
associados e da
atuação conjunta com
as entidades
representativas dos
empregados na
preservação da REAL
GRANDEZA.

Tania Vera Vicente
Diretora Presidente

Alfredo
Alves
Vice-Diretor
Presidente



zada em maio, em Brasília, com o Se-
cretário de Previdência Complementar
Ricardo Pena, juntamente com a FRG
e entidades representativas dos empre-
gados.

Em outubro de 2007, a APÓS-FUR-
NAS peticionou um pedido de liminar em
ação já existente na 28ª Vara Federal,
de modo a impedir o aumento de contri-
buição para cobrir um suposto déficit
apurado em 2000, determinado pela
SPC, em função do objeto estar subjudi-
ce. O juiz concedeu a liminar em outu-
bro, o que impediu que a FRG atendes-
se a SPC, evitando um aumento de 56%
nas contribuições atuais dos ativos e
aposentados.

A referida ação da 28ª Vara Fede-
ral, a que impediu a privatização de FUR-
NAS, refere-se à cobrança da dívida da
estatal para com a FRG, no valor ainda a
pagar de R$ 2,2 bilhões, a preços de
novembro de 2004, conforme cálculo do
perito judicial. Desde 2005 a ação per-
manece com o Desembargador Paulo
Espírito Santo para julgar recurso impe-
trado pela APÓS-FURNAS.

Em decorrência da ANÁLISE TÉC-
NICA da SPC ratificando sua determina-
ção para que a REAL GRANDEZA pas-
sasse a cobrar, a partir de dezembro de
2008, um percentual de contribuição de
todos os participantes e assistidos do
Plano BD, para o custeio das despesas
administrativas deste plano, em parida-
de com as Patrocinadoras, a APÓS-
FURNAS impetrou Mandado de Segu-
rança contra o Chefe do Escritório de
Supervisão da do Rio de Janeiro da
SPC, tendo sido obtida uma decisão li-
minar, em novembro de 2008, para sus-
tar tal cobrança. Embora sendo uma li-

minar, esta vitória judicial impediu um
novo aumento de 26% nas atuais contri-
buições à FRG.

Em relação à Notificação Extraju-
dicial à SPC, impetrada em 2007, sobre
o cumprimento das disposições legais
para colocação do Plano BD na situa-
ção de “em extinção”, já que o mesmo
foi “fechado” pelas Patrocinadoras FUR-
NAS e ELETRONUCLEAR desde julho
de 2005, a APÓS-FURNAS continua
aguardando os trâmites legais que vêm
sendo prometidos pela FRG, adiando as-
sim a tomada de decisão judicial para a
necessária regularização da situação do
Plano BD.

EM DEFESA
DA REAL GRANDEZA

A tentativa de ingerência de FUR-
NAS na REAL GRANDEZA, pretenden-
do exonerar o Diretor Presidente Sérgio
Wilson Ferraz Fontes e o Diretor de In-
vestimentos, Ricardo Gurgel Nogueira
em pleno cumprimento de mandato, que
desde 2007 vinha sendo promovida pelo
então Presidente de FURNAS, Luiz Pau-
lo Conde, permaneceu insistentemente
ao longo de toda a sua gestão, que fin-
dou em outubro de 2008, tendo sido re-
chaçada por duas vezes pela atuação
conjunta da APÓS-FURNAS, ASEF e de
todos os sindicatos que representam os
empregados de FURNAS, com o apoio
fundamental dos principais veículos de
comunicação do país.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Nas questões de Assistência à
Saúde para os aposentados e pensio-P
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nistas, a APÓS-FURNAS promoveu em
28 de janeiro de 2008, no Rio de Janei-
ro, o Fórum de Saúde da APÓS-FUR-
NAS, com a participação das Associa-
ções de Aposentados do Sistema ELE-
TROBRÁS: APÓSCHESF, APOSEN,
ASAN e APEL. Na oportunidade, con-
cluiu-se por uma atuação conjunta peran-
te as entidades representativas dos em-
pregados e também junto a ELETRO-
BRÁS, demonstrando a inviabilidade fi-
nanceira dos aposentados e pensionis-
tas em arcar integralmente com suas
despesas de saúde.

Neste sentido, a APÓS-FURNAS
participou juntamente com a FRG, em
fevereiro, do 26º Encontro Nacional dos
Trabalhadores de FURNAS (ENTFU),
realizado próximo a Usina de Furnas
(MG). Na oportunidade, foi demonstrada
a alteração da contribuição ao PLAMES
em caso de morte ou aposentadoria do
empregado, o que deixou a maioria dos
presentes estarrecidos.

Em agosto de 2008, todas as As-
sociações de Aposentados do Sistema
ELETROBRÁS foram signatárias de
uma correspondência ao Presidente da
ELETROBRÁS, José Antonio Muniz Lo-
pes, demonstrando a insustentável situ-
ação dos aposentados e pensionistas
e solicitando que as empresas esten-
dam aos aposentados e pensionistas o
mesmo benefício proporcionado aos
empregados ativos. O Presidente José
Antonio mostrou-se sensível à reivindi-
cação e determinou a criação de um
grupo de trabalho, coordenado pelo che-
fe de seu próprio gabinete, Mauro Mas-
sa, para analisar e propor alternativas
que possam ser adotadas por todo o
Sistema. Os trabalhos encontram-se em
desenvolvimento.

Mais uma vez as entidades sindi-
cais incluíram na proposta do Acordo
Coletivo de Trabalho 2008/2009 a exten-
são do Plano de Saúde de FURNAS,
concedido a seus empregados, para os
aposentados e pensionistas, infelizmen-
te sem ter obtido sucesso.

ATENDIMENTO

Na área de Previdência Social, fo-
ram mantidos os serviços de atendimen-
to quinzenal de técnicas previdenciárias
que verificam a situação dos associados
quanto a revisões a que têm direito junto
ao INSS. O volume de atendimento em
2008 foi de 23 plantões, corresponden-
do a 288 atendimentos, 14 % acima do
observado no ano anterior.

Foram prestados atendimentos
aos associados quanto ao posiciona-
mento de suas ações judiciais individu-
ais e em grupo, com uma média de 53
associados por mês, 9% abaixo do ob-
servado no ano anterior.

PALESTRAS NAS REGIONAIS

Durante o ano de 2008, foram rea-
lizadas palestras nas cidades de Cam-
pinas, Poços de Caldas, Cachoeira Pau-
lista, Campos dos Goytacazes e Vitória,
para grupos de ativos e de aposentados
e pensionistas, com ênfase sobre a situ-
ação da REAL GRANDEZA, PLAMES
e determinações da SPC, bem como da
atuação da APÓS-FURNAS perante as
diversas frentes de batalha.

URV

Permanece pendente o reconheci-
mento pela FRG do recálculo dos bene-
fícios em função da correção da Unida-P
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de Referencial de Valor (URV), correção
admitida inclusive pelo INSS.  O Conse-
lho Deliberativo da FRG, após novo pa-
recer jurídico contratado pela Fundação,
solicitou a atualização dos dados para
que possa realizar a devida deliberação.

INSTITUCIONAL

A  APÓS-FURNAS continuou
acompanhando as lutas das demais as-
sociações de aposentados, promoven-
do o intercâmbio das informações e das
ações que cada uma delas vem tendo
êxito. Neste sentido, permanece inte-
grando o Conselho Fiscal da Associação
Nacional das Associações de Partici-
pantes das Entidades Fechadas de Pre-
vidência Privada (UNIDAS).

AGRADECIMENTOS

Cumpre registrar o agradecimento
aos Conselheiros da APÓS-FURNAS,
que tanto ajudaram na condução da As-
sociação, bem como aos Representan-
tes Regionais que dentro de suas possi-
bilidades levaram a atuação da APÓS-
FURNAS aos associados mais distan-
tes e em especial aos empregados, com
um trabalho de qualidade, presteza e
dedicação, sem os quais, a Associação
não teria alcançado os resultados ora
apresentados.

Finalmente, os agradecimentos a
todos os associados que depositaram o
voto de confiança nesta gestão, e que
são a razão de ser da APÓS-FURNAS.

A  APÓS-FURNAS somos nós, Ati-
vos, Aposentados e Pensionistas, na
busca de uma vida com dignidade.
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Diretoria - da esquerda para a direita: Oldegar Sapucaia, Sérgio Pires, Ivone Marçal, Alfredo Alves,
Tania Vera Vicente, Ivan Cunha Mourão, Isaura Brandão e Otávio Madeira
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E

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Nota: O aumento
excepcional na
quantidade de
associados em 2007 é
resultado da Campanha
para admissão de
novos associados que
ocorreu entre out/2006
e mar/2007.

Em 2008 o Quadro Social cresceu 2% em relação a 2007. Conquistou-
se 209 novos associados, sendo 41% aposentados, 8% pensionistas

e 51% colaboradores ativos, em virtude principalmente da obtenção de li-
minares na Justiça para proteção dos direitos dos associados em relação
à FRG. Os desligamentos foram 39% menores que em 2007. O baixo cres-
cimento do Quadro Social deve-se principalmente à notificação de falecimentos ocor-
ridos em anos anteriores e só identificadas em 2008, em função da implantação de
Gestão Integrada de Sistemas, que correspondem a 38% das saídas.

O número de associados, aposentados e pensionistas, em 31/12/2008, repre-
senta 50% do total de aposentados e pensionistas da REAL GRANDEZA, e apre-
sentou a seguinte movimentação ao longo de 2008:

Ivan Cunha Morão
Diretor Administrativo
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Otávio
Madeira
Vice-Diretor
Administrativo

Registramos a entrada
de 209 novos
associados ao Quadro
Social da APÓS-
FURNAS, sendo 41%
aposentados, 8%
pensionistas e 51%
ativos,  em virtude
principalmente da
obtenção de liminares
na justiça para
proteção dos direitos
dos associados em
relação à FRG.

Nota: Na coluna  Falecidos foram computados 47 falecimentos ocorridos em anos anteriores.

O gráfico abaixo demonstra a evolução das entradas e desligamentos a pedido,
no Quadro Social, nos últimos 5 anos:



outro local cedido por FURNAS.
Em decorrência da obra, houve a

instalação, como benfeitoria em imóvel
de FURNAS, de dois armários embu-
tidos, sendo um para guarda de materi-
ais de copa, cozinha e mantimentos e o
outro para uso da Diretoria Financeira
como arquivo.

Após a obra, compraram-se seis
novas mesas e três cadeiras para pa-
dronização de mobiliário e substituição
de algumas danificadas pelo uso. As
que ainda apresentavam condição de
uso foram aproveitadas na Sede Social.
Compraram-se também três novos ar-
quivos, quatro armários, sendo um para
guarda de objetos pessoais dos empre-
gados. Foi realizada a aquisição de um
aparelho de ar-condicionado em substi-
tuição a outro com defeito irrecuperável
e de uma geladeira para substituir a an-
tiga, já bastante deteriorada.

Adquiriu-se ainda dois novos mi-
crocomputadores e uma impressora.

Complementação da implementa-
ção do software de Gestão Integrada das
áreas Financeira, Contábil e de Cadas-
tro de associados, permitindo o controle
mensal das contribuições. Com relação
ao controle de Orçamento, o software já
está sendo desenvolvido e será implan-
tado em início de 2009.

Realização de curso de software
de edição de imagens para uma empre-
gada da administração da Diretoria So-
cial.

Conclusão do curso de Técnicas
Administrativas para as duas recepcio-
nistas da  APÓS-FURNAS.

Realização, na Sede Social, de
obra para instalação de manta asfálti-
ca em locais de telhado em que persis-
tiam infiltrações de água da chuva, com
a consequente pintura das partes atin-
gidas.D
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Nossos associados estão distribuídos
por todo o País, concentrados nos Esta-
dos conforme demonstrado abaixo.

Podemos ressaltar o aumento na
quantidade de associados no Estado do
Espírito Santo.

DESTACAM-SE EM 2008,
AS SEGUINTES ATIVIDADES:

Acompanhamento da obra de mo-
dernização solicitada pela  APÓS-FUR-
NAS e realizada por FURNAS, nas ins-
talações situadas à Rua Real Grandeza.
A obra se estendeu de janeiro a agosto
de 2008.

Durante parte do período da obra,
houve necessidade de deslocamento
das Diretorias Social e Administrativa
para a Sede Social. As principais ativi-
dades de lazer desenvolvidas na Sede
Social continuaram sendo realizadas em
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Em dezembro de 2008 contamos
com 13 empregados e uma estagiária,
ainda abaixo da lotação aprovada pelo
Conselho Deliberativo. Em setembro foi
realizada, como de praxe, a progressão
salarial por mérito dos empregados e
alteração do auxílio-alimentação.

Foi mantida a concessão de FUR-

NAS para administração pela  APÓS-
FURNAS do estacionamento para uso de
veículos de Aposentados e Pensionistas.

      Foram renovados diversos
contratos de manutenção e de presta-
ção de serviços, de acordo com as clá-
usulas estabelecidas, uma vez que os
contratados cumpriram com as obriga-
ções a contento.
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Equipe - da esquerda para a direita: Marcelo Telles, Denise Friedl, André Furtado, Adriana Souza (estagiária),
Marco Rabello, Jefferson Pereira, Eliane Matos, José Luiz Lopes, Edilane Espinosa, Rejane Paranhos,

Araldirnei Almeida, Clarissa Souza, Patrícia Pacífico, Alailson Junior.



A
Ivone Marçal
Diretora Social

A Diretoria Social prestou atendi-
         mento aos associados, orien-
tando quanto aos benefícios e servi-
ços a que têm direito junto à FUR-
NAS, REAL GRANDEZA, à CAEFE

e à CECREMEF e recebendo suas rei-
vindicações de modo a atuar no sentido
de melhorar as condições dos benefíci-
os e serviços prestados.

O Atendimento Social, através do
Fundo de Auxílio Mútuo (FAM), em 2008,
foi acionado 59 vezes, sendo concedido
em 45 dos casos e negado nos demais
14. Dos 03 tipos de auxílio mútuo, que
podem ser liberados individualmente ou
concomitantemente, foram aprovados:
20 Adiantamentos, 08 Doações de Re-
cursos e 25 Concessões de Cestas Bá-
sicas, tendo este último gerado a doa-
ção de 138 cestas básicas no ano. Quan-
do comparado com o volume do ano an-
terior, observa-se um aumento de 62%
no total de cestas básicas concedidas,
um aumento de 31% na concessão dos
Adiantamentos, e de 20% na concessão
de doações de recursos. Em virtude do
acréscimo de concessões, foi necessá-
rio solicitar ao Conselho Deliberativo da
APÓS-FURNAS verba adicional.

Foram realizadas visitas hospitala-
res e domiciliares a associados doen-
tes ou em recuperação, cujos familiares
notificaram a APÓS-FURNAS e dispo-
nibilizados, por empréstimo, a associa-

dos e dependentes, os aparelhos orto-
pédicos que dispomos: um par de mule-
tas e duas cadeiras de rodas, empres-
tados para 04 associados durante o ano.

A Diretoria Social, em parceria com
a Diretoria Administrativa, promoveu as
seguintes atividades sócio-recreativas
na Sede da APÓS-FURNAS ao longo de
2007:

ATIVIDADES EM GRUPO

CORAL , com a participação de 20
associados e apresentações no Encer-
ramento do Grupo Vida Saudável da
REAL GRANDEZA; no Encontro de Co-
rais organizado pela Secretaria Munici-
pal da Pessoa com Deficiência; na Aber-
tura da 28ª Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) de
FURNAS; no Evento “Abraçando nossos
Idosos”, promovido pela ANG-RJ; no Lan-
çamento do Livro sobre a trajetória da
Federação Nacional dos Urbanitários.

DANÇA DE SALÃO , com uma tur-
ma e a participação de 05 associados e
convidados;

YOGA, com uma turma com a par-
ticipação de 08 associados e convida-
dos;

INFORMÁTICA , com duas turmas
de curso básico, sendo diplomados 12
participantes e com duas turmas extras
de reciclagem, sendo diplomados 10
participantes;

 DIRETORIA SOCIAL
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Isaura
Ferreira
Brandão

Vice-Diretora
Social

A Diretoria Social
atuou no sentido de

melhorar as condições
dos benefícios e

serviços prestados aos
associados, recebendo
suas reivindicações e

orientando quanto aos
benefícios e serviços a
que têm direito junto à

FURNAS, REAL
GRANDEZA, CAEFE e

CECREMEF.
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INGLÊS, com uma turma com 06
participantes;

ATIVIDADES INDIVIDUAIS

Acupuntura , 03 atendimentos no
ano;

Massagem  Terapêutica , 149
atendimentos no ano;

Podóloga , 73 atendimentos no
ano.

Observa-se uma diminuição de
28% no nível de utilização das atividades
em grupo, e um aumento de 55% no ní-
vel de utilização das atividades individu-
ais realizadas na Sede Social. O aumen-
to das atividades individuais deve-se
exclusivamente ao número de atendi-
mentos realizados pela Massagem Te-
rapêutica que aumentou de 40 para 149.

Encontra-se também, como atribui-
ção da Diretoria Social, a atividade de
comunicação aos associados, com a
emissão dos informativos regulares e ex-
tras, como o Jornal O ELO, a emissão de
cartões aos aniversariantes do mês e
com votos de Boas Festas, a convoca-
ção para assembleias, atividades e even-
tos da Associação e a distribuição de brin-
des aos associados por ocasião do final
do ano. Destaca-se a edição de um ELO
EXTRA JURÍDICO com o posicionamen-
to das ações judiciais de nossos associ-
ados. Neste ano, após licitação realiza-
da, foi contratada a EPM Comunicação
LTDA para prestação de serviços jorna-
lísticos e de Assessoria de Comunicação.

FORAM REALIZADOS EM  2008
OS SEGUINTES EVENTOS DE
CONFRATERNIZAÇÃO:

DIA DO APOSENTADO – evento reali-
zado em 24 de janeiro, no Auditório de

FURNAS, com a presença de 143 pes-
soas. Com a impossibilidade de compa-
recimento no dia do evento, do Dr. Au-
gusto Vinholis para ministrar a Palestra
“A idade ser feliz”, o Biólogo, com espe-
cialização na Universidade de Paris, Pau-
lo Maurício, nos prestigiou com uma pa-
lestra sobre as questões ligadas a degra-
dação do meio ambiente e suas conse-
quências. A programação contou ainda
com a apresentação do DUO MILÊNIO.

X ENCONTRO DE REPRESENTAN-
TES REGIONAIS – em virtude da obra
realizada na Sede Administrativa da
APÓS-FURNAS, o encontro foi realiza-
do no Copacabana Sol Hotel, nos dias
26, 27 e 28 de março, com a presença
de 16 Representantes Regionais da
APÓS-FURNAS, que participaram de
palestras sobre o PLAMES e a Previ-
dência Complementar – REAL GRAN-
DEZA, estiveram com os Conselheiros
eleitos  para o Conselho Deliberativo da
FRG, Geovah Machado e Horácio de
Oliveira, e com a Diretora Representan-
te dos Participantes na FRG, Alzira de
Souza, além da troca de informações
quanto às necessidades específicas de
nossos associados em cada área. Par-
ticiparam do encontro os representan-
tes das seguintes áreas: Angra/RJ, Bra-
sília/DF, Cachoeira Paulista/SP, Campo
Grande/RJ, Campos/RJ, Franca/SP,
Goiânia/GO, Niterói/RJ, Nova Friburgo/
RJ, Passos/MG, Resende/RJ, Ribeirão
Preto/SP, Rio Verde/GO, São Paulo/SP
e Teresópolis/RJ.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  -
realizada em 26 de março no Auditório
de FURNAS, no Rio de Janeiro, aprovou,
como de praxe, a prestação de contas
do exercício anterior, e o orçamento para
o exercício de 2008.D
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I TARDE CULTURAL  – evento realiza-
do em 30 de março, no Teatro João
Caetano, com a presença de 300 pes-
soas, na apresentação do musical O
BAILE.

BAZAR DO DIA DAS MÃES  – bazar de
artesanato, realizado no pilotis do Bloco
B de FURNAS, de 05 a 09 de maio, com
a presença de 28 expositores, entre as-
sociados e dependentes.

II TARDE CULTURAL  – evento realiza-
do nos dias 13 e 14 de maio, na Casa
de Espetáculos VIVO RIO, com a presen-
ça de 339 pessoas, na apresentação do
musical OS PRODUTORES.

V ENCONTRO COM PENSIONISTAS
– evento realizado em 20 de maio, no Au-
ditório de FURNAS, com a presença de
44 pensionistas e palestras da Diretoria
da APÓS-FURNAS, CAEFE, FRG e os
representantes eleitos do Conselho De-
liberativo da FRG. Os temas abordados
foram: Notícias da APÓS-FURNAS; Fun-
do de Auxílio Mútuo (FAM); Previdência
Complementar – REAL GRANDEZA;
PLAMES; Programa de Medicamentos
de Uso Contínuo (PMUC); Seguro de
Vida.

ENCONTRO DE CONFRATERNIZA-
ÇÃO DO 1º SEMESTRE – No Rio de
Janeiro, foi realizada, em 12 de julho, a
Festa Julina no Sítio Meio do Mato, reu-
nindo 547 pessoas, entre associados e
dependentes. Nas áreas regionais, foi
realizado almoço ou jantar ou festa juli-
na, a critério dos Representantes Regi-
onais, com a participação de 502 asso-
ciados: Angra dos Reis/RJ (09/07),
Belo Horizonte/MG (12/07), Campinas/
SP (15/07), Franca/SP (11/07), Itumbi-
ara/GO (05/07), Juiz de Fora/MG (01/

07), Mogi das Cruzes/SP (03/07), Nova
Friburgo/RJ (13/07), Passos/MG (06/
07), Resende/RJ (20/06), Rio Verde/
GO (25/07), Ribeirão Preto/SP (15/07),
São Paulo/SP (04/07) Teresópolis (09/
08).

24º ANIVERSÁRIO DA APÓS-FURNAS
– evento comemorado no dia 17 de se-
tembro, no Auditório de FURNAS, com
a presença de 215 pessoas, contando
com a seguinte programação: Apresen-
tação do Coral da APÓS-FURNAS, Ho-
menagem ao Conselheiro Nato Geovah
Ubirajara Amaral Machado pela impor-
tante contribuição prestada à APÓS-
FURNAS e aos aposentados, e apre-
sentação musical do Cantor Ricky Val-
len.

BAZAR DE NA TAL  – bazar de artesa-
nato, realizado de 15 a 19 de dezembro,
com a presença de 39 expositores entre
associados e dependentes. Desta vez
ocorreu no pilotis do Bloco E de FUR-
NAS, em virtude de obras realizadas na
empresa. Observa-se um aumento de
22% no número de expositores.

CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL  – jan-
tar dançante realizado em 12 de dezem-
bro no Clube Monte Líbano, no Rio de
Janeiro, reunindo 791 pessoas, entre as-
sociados, dependentes e convidados.
Nas áreas regionais foi realizado almo-
ço ou jantar, a critério dos Representan-
tes Regionais, com a participação de 665
Associados: Angra dos Reis/RJ (04/12),
Belo Horizonte/MG (29/11), Brasília/DF
(05/12), Cabo Frio/RJ (06/12), Campi-
nas/SP (29/11), Campos dos Goytaca-
zes/RJ (29/11), Carmo do Rio Claro/MG
(12/12), Franca/SP (13/12), Goiânia/GO
(27/11), Itumbiara/GO (29/11), Juiz de
Fora/MG (28/11), Mogi das Cruzes/SPD
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(10/12), Niterói/São Gonçalo/RJ (13/12),
Nova Friburgo (23/11), Passos/MG (07/
12), Resende/RJ (27/11), Ribeirão Pre-
to/SP (25/11), Rio Verde/GO (12/12),
São Paulo/SP (28/11), Teresópolis/RJ
(06/12).

CONVÊNIO

Com o objetivo de atender aos
associados que residem em áreas re-
gionais no Estado do Rio de Janeiro,
a APÓS-FURNAS manteve o convênio
com o Sistema FIRJAN, abrangendo
todas as unidades do SESI e SENAI
do Estado. Cabe a APÓS-FURNAS
uma taxa de contribuição mensal para
que os associados e seus dependen-
tes usufruam de todos os serviços ofe-
recidos através de uma tabela com
descontos.

PARTICIPAÇÃO

Buscando acompanhar os estu-
dos e trabalhos desenvolvidos na área
da Gerontologia e Aposentadoria, a
Diretoria Social participou de alguns
eventos externos, a saber:
    II Jornada do Serviço Social em
FURNAS, nos dias 3 e 4 de junho.
       II Semana da Maturidade, promo-
vida por FURNAS, de 22 a 26 de se-
tembro.
        Reuniões do Fórum PNEI/RJ (Po-
lítica Nacional dos Idosos no RJ), que
acontecem toda 1ª quarta-feira do mês,
sendo a APÓS-FURNAS representada
pela Conselheira Maria Isabel da Fon-
seca Bauer.
       Reuniões do Fórum PMI/RJ (Per-
manente da Política Municipal do Ido-
so da cidade do RJ), sendo a APÓS-
FURNAS representada pela Conse-
lheira Maria Isabel da Fonseca Bauer.
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OOs resultados financeiros apresentados neste relatório demonstram que as
     medidas de aprimoramento e melhorias das atividades da Diretoria

Financeira em 2008, dando continuidade ao iniciado em 2007, nas áreas
financeiras, contábeis e cadastrais, através da contratação da empresa Forprint
Informática Ltda, contribuíram para alicerçar financeiramente a APÓS-FURNAS

na sua luta de promover a melhoria dos benefícios de seus associados.

A receita total do exercício de 2008 foi de R$ 1.548.169,59, 10% superior ao
observado no ano anterior, sendo que desse total, R$ 1.299.505,03, referem-se às
contribuições do Quadro Social. As contribuições dos associados efetivos são de
0,9% sobre os benefícios recebidos da Fundação Real Grandeza, e as de
colaboradores da ativa foram reajustadas em maio, para R$ 15,00. As demais
receitas referem-se à rendimentos de aplicações financeiras, recuperação de
despesas, transferências de reservas especiais e algumas doações.

As despesas realizadas em 2008, no valor de R$ 1.443.014,85, 13% superior
às de 2007, devem-se ao aumento nas despesas em geral, nos gastos
administrativos, com pessoal, nas despesas especificas aos objetivos da Associação,
que são as de caráter educativos, sociais, culturais, recreativos, e com
assessoramento jurídico e previdenciário.

Em consequência, portanto, ocorreram sobras de R$ 105.154,74, sendo que
10%, correspondendo a R$ 10.515,47 destinam-se ao Fundo de Auxilio Mútuo (FAM),
conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária, que criou o referido fundo.
Os restantes R$ 94.639,27 ficarão para deliberação da próxima Assembleia Geral
Ordinária, que por proposta da Diretoria Executiva, deverão ser destinados ao Fundo
de Reserva de Contingência.

A  APÓS-FURNAS encerra o exercício de 2008 com um Ativo de R$  978.675,21
e o Patrimônio Liquido de R$ 937.660,39.
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 DIRETORIA FINANCEIRA

Oldegar
Sapucaia

Vice-Diretor
Financeiro

Os resultados
financeiros obtidos

pelas medidas de
aprimoramento das

atividades da Diretoria
Financeira,

contribuíram para
alicerçar

financeiramente a
APÓS-FURNAS na sua

luta de promover a
melhoria dos benefícios

de seus associados.

Sérgio Pires
Diretor Financeiro
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Demonstrações
Contábeis e

Acompanhamento
Orçamentário

- 2008 -

Orçamento
- 2009 -



APÓS-FURNAS - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DE FURNAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

APÓS-FURNAS - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DE FURNAS

ATIVO
CIRCULANTE 2007 2008

DISPONÍVEL R$ R$
Caixa 646,99 1.633,53

Banco conta Movimento - Bradesco S.A 53.695,77 (1.142,51)

Poupança - Bradesco S.A 520,97 561,30

Total Disponível 54.863,73 1.052,32
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Adiantamento para Futura Prestação de Contas 730,00 4.508,00

Adiantamento de Férias 5.051,84 6.495,08

Total do Realizável a Curto Prazo 5.781,84 11.003,08
Total do Ativo Circulante 60.645,57 12.055,40

PERMANENTE
INVESTIMENTO
Aplicações em Ações 2.038,80 4.160,48

Aplicações em Fundo Fixo 704.720,00 789.869,16

Total do Investimento 706.758,80 794.029,64
IMOBILIZADO
Móveis e Utensílios 64.565,47 75.062,58

Equipamentos de Escritório 85.198,38 88.602,38

Telefones 1,16 1,16

Equipamento de Comunicação 6.548,80 6.548,80

Instalação e Reformas 74.335,71 74.335,71

Imóveis - Sede 185.000,00 185.000,00

Depreciação e Amortização (232.522,67) (256.960,46)

Total do Imobilizado 183.126,85    172.590,17
Total do Ativo Permanente 889.885,65    966.619,81
TOTAL DO ATIVO 950.531,22    978.675,21

PASSIVO
CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR
INSS a Recolher 605,00 0,00

IRRF a Recolher 1.079,38 1.152,32

Pendências a Regularizar 0,00 5.921,50

ISS a Recolher 0,00 148,46

Outras Contas a Pagar 6.294,10 33.792,54

Total do Passivo Circulante 7.978,48 41.014,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESERVAS ESPECIAIS
Fundo de Auxílio Mútuo 97.562,75 93.396,26

Custos com Processos 11.024,90 11.205,14

Contingência 472.367,13 505.575,25

Processo Eleitoral - Entidade Externa 1.698,00 1.698,00

Sistema de Informática 22.431,00 12.931,00

Patrimonial - Sede Própria 207.700,00 207.700,00

Total das Reservas Especiais 812.783,78 832.505,65
Variação Patrimonial do Exercício 129.768,96 105.154,74

Total do Patrimônio Líquido 942.552,74    937.660,39
TOTAL DO PASSIVO 950.531,22    978.675,21

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
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DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS
EM 31 DE DEZEMBRO

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2008

Tania Vera da Silva Araujo Vicente Sérgio Pires
Diretora Presidente             Diretor Financeiro

Ivone Maria Baptista Marçal        Ivan Cunha Mourão
Diretora Social          Diretor Administrativo

Renato da Silva Tavares
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 021924/O-5

I - BALANÇO

1. ATIVO - DISPONÍVEL - BANCO
O saldo da conta Bancos Conta Movimento, cuja movimentação é exclusivamente no
BRADESCO S.A, agência Real Grandeza, pelo regime de competência, apresentou
um saldo de ( R$ 1.142,51), sendo devidamente reconciliado.

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO
E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS
EM 31 DE DEZEMBRO

2007 2008
RECEITAS R$ R$
DE CONTRIBUIÇÕES 1.235.437,78   1.299.505,03
FINANCEIRAS 79.063,74        100.752,45
DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 29.840,07        35.137,95
DE TRANSF. DE RESERVAS ESPECIAIS 61.246,31        111.706,22
OUTRAS 670,76             1.067,94
TOTAL DAS RECEITAS 1.406.258,66 1.548.169,59 

DESPESAS
COM PESSOAL 447.615,97      507.958,52
ADMINISTRATIVAS 189.535,22      226.084,49
ESPECÍFICAS AOS OBJ. DA ASSOCIAÇÃO 587.253,94      662.301,62
FINANCEIRAS, DEPREC. E AMORTIZAÇÃO 52.084,57        46.670,22
TOTAL DAS DESPESAS 1.276.489,70 1.443.014,85 

AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 129.768,96    105.154,74    
FAM - FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO 12.976,90        10.515,47
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO 116.792,06    94.639,27      

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2008
Tania Vera da S. Araujo Vicente Sergio Pires
Diretora Presidente Diretor Financeiro

Ivone Maria Baptista Marçal Ivan Cunha Mourão
Diretora Social Diretor Administrativo

Renato da Silva Tavares
Técnico em Contabilidade

CRC/RJ021924/O-5



2. ATIVO - PERMANENTE - AÇÕES E COTAS
 Representa os valores aplicados na aquisição de ações ordinárias e preferenciais
de Furnas Centrais Elétricas S.A., Eletrobrás Termonuclear S.A – Eletronuclear, e
Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobrás, adquiridas para proporcionar nossa
participação nas Assembleias Gerais daquelas empresas, e da aplicação financeira
no Fundo Bradesco FIC Referenciado DI Platinum, com liquidez diária, perfil de risco
considerado baixo, taxa de administração de 1% ao ano e com rendimentos sempre
bem superiores ao da poupança em todo o período de aplicação.

- 1.500 ações ordinárias de Furnas ..................................................... R$          928,23
- 1.500 ações preferenciais de Furnas ................................................ R$          928,23
- 116 ações ordinárias da Eletronuclear .............................................. R$            71,77
- 116 ações preferenciais da Eletronuclear ........................................  R$            71,77
- 102 ações ordinárias da Eletrobrás ..................................................  R$       2.160,48
- Cotas do Fundo Platinum DI .........................................................   R$  789.869,16

3. ATIVO - PERMANENTE - IMOBILIZADO
Representa todos os bens de propriedade da APÓS-FURNAS, inclusive o imóvel da
sede própria. Esses bens são numerados e recebem uma placa com o nome da
Associação, sendo mantido um controle pela aquisição, registrando o montante líquido
de R$ 172.590,17.

4. PASSIVO CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES A PAGAR
Compreende todos os compromissos a pagar pendentes até 31 de dezembro de
2008, registrados pelo regime de competência.  Referem-se aos pagamentos a
serem efetuados de IRRF, compromissos com fornecedores, prestadores de Serviços
Contábeis e Técnica Previdenciária, registrados em outras contas a pagar,
apresentando o montante de R$ 41.014,82.

5. PASSIVO - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESERVAS ESPECIAIS
As Reservas Especiais, total de R$ 832.505,65 constituídas de: 1. Fundo de Auxílio
Mutuo (FAM); 2. Custos com Processos; 3. De Contingência; 4. De Processo Eleitoral;
5. Sistema de Informática e 6. Patrimonial-Sede Própria, foram constituídos em
Assembleias Gerais Ordinárias, com finalidades específicas para sua utilização. Os
Fundos de Auxílio Mútuo (FAM) e o de Custos com Processos são remunerados
mensalmente pela variação da Taxa Referencial (TR); os demais, por determinação
em Assembleia, não foi permitido remunerá-los. A Patrimonial-Sede Própria, que foi
destinada à compra da sede, em virtude da sua aquisição, constitui-se, apenas, a
contrapartida da importância despendida com a compra.

6. PASSIVO - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
O resultado entre Receitas e Despesas, durante o exercício de 2008, apresentou
uma sobra de R$ 105.154,74.
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II - DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

1. RECEITAS
1.1 - DE CONTRIBUIÇÕES
O valor recebido de R$ 1.299.505,03, refere-se às contribuições do quadro social da
Entidade, com um pequeno acréscimo em relação ao ano anterior, em função da
entrada de novos associados.

1.2 - FINANCEIRAS
Representa o retorno das aplicações financeiras efetuadas em cadernetas de
poupança no valor de R$ 40,33 e na remuneração de fundos de investimentos no
valor de R$ 100.712,12, fazendo o total de R$ 100.752,45.

1.3 - DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
Compreende o reembolso de despesas cujos valores são apropriados quando do
pagamento em contas próprias.
Vale-Transportes (parte do empregado)           R$    7.597,95
Prog. Educ. e Sociais (reembolso convites)     R$ 27.540,00
Total                                                                       R$ 35.137,95

1.4 - OUTRAS
Doações de associados no valor de R$ 1.067,94.

1.5 - DE TRANSFERÊNCIAS DE RESERVAS ESPECIAIS
Transferência de valores gastos com recursos oriundos dos diversos Fundos de
Reservas Especiais, como:
Fundo de Auxílio Mútuo                                        R$   18.622,28
Contingência R$   83.583,94
Sistema de Informática R$     9.500,00
Total R$ 111.706,22

2. DESPESAS.
2.1 - COM PESSOAL
Neste título estão incluídos os salários, anuênios, horas extras e abonos pagos aos
funcionários da Associação, bem como as despesas com a estagiária no Serviço Social.
Os Encargos Sociais e Trabalhistas, na ordem de 74% dos valores pagos de salários
e ordenados, compreendem pagamento de férias, décimo terceiro salário,
indenização trabalhista, INSS, FGTS, PIS, Vale Transporte e Contribuição Sindical.
Os Benefícios Sociais na ordem de 27% dos valores pagos de salários e ordenados
compreendem o pagamento de auxílio alimentação, assistência médica, seguro de
vida, benefício social, cesta básica e auxílio creche.
Os Serviços Prestados referem-se aos profissionais de contabilidade e
portaria do estacionamento dos aposentados de Furnas. Esta rubrica totaliza
o valor de R$ 507.958,52.D
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2.2 - ADMINISTRATIVAS
Para o desempenho das atividades da Associação são necessários gastos com:
material de escritório, condução e transportes, limpeza e conservação, refeições
lanches, porte e telegramas, manutenção de equipamentos, manutenção com
programas de informática, serviços públicos, impostos, despesas com seguro e
outras, que totalizam R$ 226.084,49.

2.3 - ESPECÍFICAS AOS OBJETIVOS DA  ASSOCIAÇÃO
Aqui são registrados os gastos nas atividades sócio-recreativas, assistência
social, assessoramento jurídico, previdenciário e comunicação ao associado, no
total de R$ 662.301,62.  Deste total, destacam-se R$ 281.469,84 referentes aos
Programas Educativos, Sociais, Culturais e Recreativos, às Festas Julinas, no
total de R$ 61.081,90 e de Confraternização de Natal, no total de R$ 151.563,14,
para o Rio de Janeiro e áreas regionais.

2.4 - FINANCEIRAS, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
Representa os gastos necessários à movimentação bancária e financeira da
Associação, abaixo descriminados:
Despesas Bancárias R$        90,01
CPMF R$      253,52
Remuneração de Reservas Especiais R$   1.743,63
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira R$ 20.141,61
Juros R$           3,66
Depreciação e Amortização R$ 24.437,79
Total R$ 46.670,22

Obs.: Nas despesas de Depreciação e Amortização foram considerados 20% ao
ano para os Equipamentos de Escritório e de Comunicação, 10% ao ano para os
Móveis e Utensílios, Instalações e Reformas e 5% ao ano para os Bens Imóveis (Sede
Própria).

3. AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
A  APÓS-FURNAS encerrou o exercício, em 31 de dezembro de 2008, com um Ativo
de R$ 978.675,21 e Patrimônio Líquido de R$ 937.660,39, correspondendo a um
decréscimo de 5,2% em relação à posição de 31 de dezembro de 2007, em virtude
do pagamento de escritório de advocacia para as ações contra o Balanço de
FURNAS de 2007 e contra as determinações da Secretaria de Previdência
Complementar (SPC).
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ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
ORÇADO REALIZADO SALDO

1 - RECEITAS
De Contribuições 1.269.000,00 1.299.505,03 (30.505,03)

Financeiras 83.200,00 100.752,45 (17.552,45)

Outras Receitas 28.000,00 36.205,89 (8.205,89)

Transf. Reserva Especial - FAM 40.000,00 18.622,28 21.377,72

TOTAL DAS RECEITAS 1.420.200,00 1.455.085,65 (34.885,65)

2 - DESPESAS
2.1 - PESSOAL
Salários e Ordenados 241.800,00 226.520,16 15.279,84

Encargos Sociais e Trabalhistas 173.600,00 167.229,79 6.370,21

Benefícios Sociais 62.400,00 60.934,75 1.465,25

Serviços Prestados 55.300,00 53.273,82 2.026,18

Total da Despesas com Pessoal 533.100,00 507.958,52 25.141,48

2.2 - ADMINISTRATIVAS
Material de Escritório 24.000,00 19.706,06 4.293,94

Condução e Transporte 2.600,00 2.871,27 (271,27)

Limpeza, Conservação e Manutenção 22.000,00 22.961,46 (961,46)

Refeições, Café e Lanches 13.000,00 13.465,52 (465,52)

Portes e Telegramas 79.200,00 77.311,73 1.888,27

Manutenção de Equipamentos 15.100,00 12.050,68 3.049,32

Segurança e Vigilância 2.400,00 1.614,11 785,89

Serviço de Informática 24.700,00 23.275,67 1.424,33

Serviços Públicos e Impostos 32.000,00 31.150,88 849,12

Benfeitorias 7.000,00 8.711,31 (1.711,31)

Outras Despesas 5.000,00 3.465,80 1.534,20

Total das Despesas Administrativas 227.000,00 216.584,49 10.415,51

2.3 - DESP. ESPECÍFICAS AOS OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO
Impressão de Jornais e Informativos 48.000,00 41.915,56 6.084,44

Assinaturas de Jornais e Revistas 4.000,00 4.049,60 (49,60)

Publicações, Anúncios e Publicidade 2.500,00 1.462,20 1.037,80

Locação de Auditórios, Salas e Equipamentos 3.400,00 1.790,00 1.610,00

Representação - Diretores e Conselheiros 30.300,00 29.619,51 680,49

Viagens e Estadas 26.900,00 26.628,87 271,13

Contribuições e Doações a Entidades 9.000,00 6.065,00 2.935,00

Congressos e Conferências 4.000,00 3.564,50 435,50

Prog. Educativos, Sociais, Culturais e Recreat 270.000,00 281.469,84 (11.469,84)

Assessoramento Jurídico 87.000,00 78.771,37 8.228,63

Assessoramento Previdenciário 50.000,00 54.518,95 (4.518,95)

Homenagens, Lembranças e Brindes 30.000,00 30.240,00 (240,00)

Programas Assistenciais 40.000,00 18.622,28 21.377,72

Total das Desp.Espec.aos Obj. da Assoc. 605.100,00 578.717,68 26.382,32

2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS 50.000,00 46.670,22 3.329,78

TOTAL DAS DESPESAS 1.415.200,00 1.349.930,91 65.269,09

VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.000,00 105.154,74 (100.154,74)

3 - INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS 15.000,00 13.901,11 1.098,89

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
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 - Em R$ -



           PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da APÓS FURNAS - Associação dos

Aposentados de Furnas, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais

e atendendo às disposições do Art. 40 do Estatuto, estiveram reunidos em

datas programadas durante o exercício de 2008, para examinarem por

amostragem a documentação contábil e financeira da Associação. Foi

observada nos testes realizados, a devida regularidade, não tendo sido

constatadas divergências que pudessem comprometer os valores analisados,

razão pela qual recomendamos aprovação pela Assembleia Geral Ordinária,

do Balanço Anual e da Demonstração de Resultado do Exercício.

                     Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2009.

MIL TON FONSECA
MEMBRO EFETIVO

DJANIR JOSÉ DE LIMA
MEMBRO SUPLENTE

NILO DUPLA T
MEMBRO SUPLENTE

PEDRO ALVES
MEMBRO EFETIVO

VICT AL QUINTINO LOPES
MEMBRO SUPLENTE

HUMBERTO F. DA COSTA
PRESIDENTE
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ITEM R$
    I  -  OPERACIONAL ================

1 -  RECEITAS
 1.1 - TRANSF. RESERVA ESPECIAL - FAM 40.000,00
 1.2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÖES 1.425.100,00
 1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS 105.000,00
 1.4 - OUTRAS RECEITAS 40.000,00
----------------------------------------- ----------------

TOTAL DAS RECEITAS 1.610.100,00
----------------------------------------- ----------------

2 -  DESPESAS
 2.1 - PESSOAL
 2.1.1   Salarios e Ordenados 275.200,00
 2.1.2   Encargos Sociais e Trabalhistas 207.600,00
 2.1.3   Benefícios Sociais 80.800,00
 2.1.4   Serviços Prestados 28.400,00

----------------
Total de Despesas com Pessoal 592.000,00

----------------
 2.2 - ADMINISTRATIVAS
 2.2.1   Material de Escritório 24.000,00
 2.2.2   Conduçäo e Transporte 3.600,00
 2.2.3   Limpeza, Conservaçäo e Manutenção 24.000,00
 2.2.4   Refeições,Café e Lanches 15.000,00
 2.2.5   Manutençäo de Equipamentos 16.000,00
 2.2.6   Segurança e Vigilancia 2.400,00
 2.2.7   Serviços de Informática 31.100,00
 2.2.8   Serviço Público e Impostos 35.000,00
 2.2.9   Outras Despesas 5.000,00
. ----------------
Total de Despesas Administrativas 156.100,00

----------------
 2.3 - DESP. ESPECÍFICAS AOS OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÄO
 2.3.1   Impressäo de Jornais e Informativos 50.000,00
 2.3.2   Assinaturas de Jornais e Revistas 4.600,00
 2.3.3   Publicaçöes, Anúncios e Publicidade 3.000,00
 2.3.4   Locaçäo de Auditórios, Salas e Equipamentos 3.400,00
 2.3.5   Representaçäo-Diretores e Conselheiros 35.000,00
 2.3.6   Viagens e Estadas 30.000,00
 2.3.7   Contribuiçöes e Doaçöes a Entidades 9.000,00
 2.3.8   Congressos e Conferências 4.000,00
 2.3.9   Prog. Educativos,Sociais,Culturais e Recreat 326.300,00
 2.3.10  Assessoramento Jurídico 88.000,00
 2.3.11  Assessoramento Previdenciario 58.800,00
 2.3.12  Homenagens, lembranças e brindes 33.000,00
 2.3.13  Programas Assistenciais 40.000,00
 2.3.14  Portes e Telegramas 90.400,00

................
Total Desp. Espec. aos Objetivos da Associaçäo 775.500,00

----------------
 2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS 54.000,00

----------------------------------------- ----------------
TOTAL DAS DESPESAS 1.577.600,00

----------------------------------------- ----------------
 3 - AUMENTO OU (DIMINUIÇÄO) DO PATRIMONIO LIQUIDO 32.500,00

    II -  INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS 10.000,00P
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
2009
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