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JULHO/AGOSTO Nº 121

EDITORIALLeia também...

Associação dos Aposentados de FURNAS - Rua Real Grandeza, 219 -  anexo -  sl. 202 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22281-035

Nos meses de julho e agosto as notícias na mídia sobre a indicação de um novo Diretor 
Presidente de FURNAS e as alterações na Diretoria Executiva foram quase que diárias, especulando-
se, também, sobre possíveis modificações na gestão da REAL GRANDEZA. Por esta razão, muitos 
associados nos procuraram preocupados em relação aos destinos da Empresa e principalmente 
do nosso Fundo de Pensão.

Em 15.08.2007 foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária de FURNAS, da qual a APÓS-FURNAS 
participou como acionista minoritária representada por sua Diretora Presidente, Tania Vera Vicente, ocasião 
em que o acionista majoritário ELETROBRÁS indicou, entre outros, o Sr. Luiz Paulo Conde para fazer parte 
do Conselho de Administração da Empresa. Transcrevemos abaixo nosso voto na referida Assembléia:

“A APÓS-FURNAS – Associação dos Aposentados de Furnas, na qualidade de acionista 
minoritária de FURNAS Centrais Elétricas S.A. abstém-se de votar na indicação de membros 
do Conselho de Administração da empresa, não em decorrência das pessoas ora indicadas 
pelo acionista majoritário ELETROBRÁS, mas, conforme amplamente divulgado pela mídia, 
em função do uso político dos cargos de dirigentes de FURNAS que vem sendo realizado pelo 
governo federal, reiterando estar atenta e não medir esforços no sentido de cumprir seus 
objetivos estatutários em defesa dos direitos de seus associados perante a REAL GRANDEZA 
e também perante suas Patrocinadoras. 

Espera que o novo Presidente de FURNAS possa obter junto a ELETROBRÁS e ao governo 
federal a solução para os problemas graves hoje existentes, em relação aos empreendimentos 
não lucrativos da empresa, de modo a permitir o crescimento de FURNAS, mantendo-a como 
uma das mais importantes empresas do País. Espera ainda que possa resolver o pagamento 
da dívida de FURNAS para com a REAL GRANDEZA, objeto de nossa ação judicial da 28ª Vara 
Federal e que defenda o pleito dos ex-empregados em relação à extensão do Plano de Saúde 
da empresa aos mesmos.”

Em reunião na tarde daquele mesmo dia, o novo Conselho de Administração elegeu como Diretor 
Presidente de FURNAS, o Sr. Luiz Paulo Conde, que tomou posse na manhã do dia 17.08.2007, no 
auditório do Escritório Central da Empresa, em solenidade da qual participamos. 

Ao longo daquela manhã, a APÓS-FURNAS distribuiu na frente de FURNAS um documento 
alertando aos Participantes e Assistidos do Plano BD e do Plano CD para os riscos que de 
fato estamos correndo, adiantando que convocará a todos para as mobilizações que se fizerem 
necessárias em defesa da REAL GRANDEZA e de sua patrocinadora FURNAS. Destacamos que no 
seu discurso de posse como Diretor Presidente de FURNAS, Luiz Paulo Conde, dirigindo-se aos 
funcionários de FURNAS presentes, fez uma referência explícita a nossa preocupação em relação 
à REAL GRANDEZA, conforme trecho transcrito a seguir:

“Também aproveito a oportunidade para garantir a vocês que, em minha gestão, não permitirei 
nenhuma ação de risco sobre o Fundo Real Grandeza; e também garanto que não se repetirão os 
riscos do passado recente. Furnas é patrimônio de vocês e do povo brasileiro.”

Até a elaboração deste Editorial a nova Diretoria Executiva de FURNAS ainda não havia sido 
nomeada, permanecendo os atuais Diretores, exceto o Diretor de Construção que já entregou seu 
cargo, ora ocupado interinamente por superintendente da área. Na REAL GRANDEZA permanecem 
os atuais membros dos órgãos estatutários. Mais detalhes sobre o modelo de gestão na REAL 
GRANDEZA no documento na página 03.

A APÓS-FURNAS reitera a seus associados que vem acompanhando de perto estas alterações 
e não se furtará em intervir pelos meios administrativos e/ou judiciais que se fizerem necessários 
na defesa dos direitos de seus associados e da REAL GRANDEZA. 

Estejam atentos a nossa convocação se necessário.
      Diretoria Executiva
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27 DE SETEMBRO - Dia DO iDOSO

Idoso é quem tem o privilégio de viver uma longa vida... velho é quem perdeu a jovialidade.
A idade causa a degenerescência das células... a velhice causa a degenerescência do espírito.

Você é idoso quando sonha... você é velho quando apenas dorme.
Você é idoso quando ainda aprende... você é velho quando já nem ensina. 
Você é idoso quando se exercita... você é velho quando somente descansa. 
Você é idoso quando tem planos... você é velho quando só tem saudades.

Para o idoso a vida se renova a cada dia que começa... para o velho a vida se acaba a cada noite que termina.
Para o idoso o dia de hoje é o primeiro do resto de sua vida...

 para os velhos todos os dias parecem o último de uma longa jornda. 
Para o idoso o calendário está repleto de amanhãs... para o velho o calendário só tem ontens.

Que você, quando idoso, viva uma vida longa, mas que nunca fique velho. 

Fonte: Particip-Ação, Jornal da Comunidade São Carlos Borromeu

O Dia Nacional do Idoso foi estabelecido em 1999 pela Comissão de Educação 
do Senado Federal e serve para refletir a respeito da situação do idoso no 

País, seus direitos e dificuldades. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), por volta de 2025, pela 

primeira vez na história, haverá mais idosos do que crianças no planeta.
O Brasil, que já foi celebrado como o País dos jovens, tem hoje cerca de 13,5 

milhões de idosos, que representam 8% de sua população. Em 20 anos, o País será o 
sexto no mundo com o maior número de pessoas idosas. 

O avanço da medicina e a melhora na qualidade de vida são as principais 
razões dessa elevação da expectativa de vida em todo o mundo. Apesar disso, 
ainda há muita desinformação sobre as particularidades do envelhecimento e o 
que é pior: muito preconceito e desrespeito em relação às pessoas da terceira 
idade, principalmente nos países pobres ou em desenvolvimento. 

(Fonte: Jornal A Voz da Serra, de Nova Friburgo-RJ).

Aprenda a curtir seus Anos DouradosMensagem

No dia 12 de setembro a APÓS-FURNAS 
completa 23 anos de fundação. Ela foi 
criada no ano de 1984, por um grupo de 
colegas empreendedores. Superando 
inúmeras dificuldades, a Associação 
se firmou e hoje agrega cerca de 
3.500 associados, concentrados no 
Rio de Janeiro e nas áreas regionais 
de FURNAS. 

Sua caminhada acumula histórias 
de sucesso, graças à união do seu 
quadro social e a competência de seus 
dirigentes. Foram 23 anos de lutas 
e também de vitórias, de alegrias, 
de momentos inesquecíveis. Cada 
vez mais faz-se necessária a união 
de classes organizadas em prol de 
um bem comum. Nestes 23 anos 
acreditamos que a APÓS-FURNAS 
tem cumprido com determinação o 
seu objetivo porque ela conta com a 

APÓS-FURNAS comemora
seus 23 anos

Cultura ao
alcance de todos

Imagine um lugar onde você possa 
ler gratuitamente todas as obras de 
Machado de Assis ou conhecer a 
Divina Comédia. Um lugar que  lhe 
mostrasse também as grandes obras 
de Leonardo da Vinci ou que você 
pudesse escutar gratuitamente uma 
música de MP3 de alta qualidade. 

Este lugar existe e está ao 
alcance de todos aqueles que fazem 
uso do computador. O Ministério da 
Educação está disponibilizando 
essa possibilidade através do site 
www.dominiopublico.gov.br

Um exemplo é que só de 
literatura em língua portuguesa 
já estão disponíveis 732 obras. 
Aproveite.

ERRATA!
Informamos aos associados que no jornal 
“O Elo Extra – Jurídico”, de junho de 
2007, as ações da advogada credenciada 
Drª Irani do Nascimento, têm como 
Réu a UNIÃO FEDERAL e não FURNAS 
conforme publicado. 

fidelidade de seus associados.
Que a nossa força cresça com 

a chegada de novas gerações de 
aposentados, pois é através da união 
que podemos dar continuidade a nossa 
caminhada, atingindo com sucesso os 
objetivos de todos nós. Registramos 
também o grande apoio que nos é 
dado pelos ativos.

Parabéns a todos os associados que 
acreditam nesta Associação. Parabéns 
APÓS-FURNAS.
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Em decorrência das notícias que têm sido divulgadas, dia-
riamente, pelos principais jornais do País em relação a um 
possível aparelhamento político de FURNAS e da REAL 

GRANDEZA, a APÓS-FURNAS tem sido procurada por inúmeros 
Associados, Participantes ou Assistidos dos Planos Previden-
ciários – Plano BD e Plano CD - patrocinados por FURNAS e 
ELETRONUCLEAR administrados pela REAL GRANDEZA, que 
se sentem angustiados diante da situação de incerteza em relação 
ao futuro de nosso Fundo de Pensão.

Neste sentido, a APÓS-FURNAS informa a todos os Partici-
pantes e Assistidos que está, e estará, atenta e atuante visando 
impedir que se promova a nomeação de novos dirigentes da REAL 
GRANDEZA que estejam comprometidos com qualquer “outro 
propósito” que não seja o de lutar para que a REAL GRANDEZA 
administre com lisura os nossos investimentos no sentido de 
garantir os recursos necessários à concessão e manutenção dos 
diversos Benefícios Previdenciários e de prestação de Serviços 
Assistenciais à Saúde aos Participantes e Assistidos.

Não será fácil, para quem quer que esteja interessado, a nome-
ação de “pessoas estranhas” para os órgão estatutários da REAL 
GRANDEZA e que não estejam comprometidas, apenas, com os 
nossos legítimos objetivos, pelas razões listadas a seguir:

• Segundo a legislação em vigor, cabe exclusivamente ao 
Conselho Deliberativo da REAL GRANDEZA a nomeação, ou 
eventual demissão, dos membros da Diretoria Executiva, sejam 
eles eleitos ou indicados pelas Patrocinadoras.

• Dos 6 (seis) membros do Conselho Deliberativo da REAL 
GRANDEZA 3 (três) foram eleitos  pelos Participantes e As-
sistidos e 3 (três) indicados pelas Patrocinadoras, com mandatos 
de 4 (quatro) anos; são eles:

Alerta aos Participantes e
Assistidos do Plano BD e

do Plano CD da REAL GRANDEZA
ELEITOS:

TITULARES SUPLENTES
Horácio de Oliveira (Assistido) Roberto Kurrik (Assistido)
Geovah Machado (Assistido) Pedro Trotta (Assistido)
Francisco Schemberg Attila de Castro Filho
(Participante) (Participante)

INDICADOS por FURNAS:
TITULARES SUPLENTES
Everton Martins Zveiter Laércio Mazzo
(Presidente)

Welington Lima Cristiano Celso Rodrigues

INDICADO pela ELETRONUCLEAR:
TITULAR SUPLENTE
Celso Antonio Guimarães Wilson Neves dos Santos

• O Estatuto da REAL GRANDEZA estabelece que os 
membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, 
e respectivos suplentes, deverão ser escolhidos entre os Parti-
cipantes e Assistidos, que tenham, no mínimo, 5 (cinco) anos 
de filiação à REAL GRANDEZA.

Contudo, a APÓS-FURNAS alerta a todos os Participantes 
e Assistidos do Plano BD e do Plano CD para os riscos que de 
fato estamos correndo, adiantando que convocará a todos para 
as mobilizações que se fizerem necessárias em defesa da REAL 
GRANDEZA e de sua patrocinadora FURNAS.

URV - RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DA FRG
A Diretoria Executiva da FRG encaminhou 

para deliberação do Conselho Deliberativo em 
reunião de 25/07/2007, proposta de não paga-
mento da URV aos aposentados, com base em 
parecer jurídico contratado. A APÓS-FURNAS, 
entendendo ser devido o recálculo dos benefícios 
como já o fez o INSS, encaminhou aos Conselhei-
ros eleitos Geovah Machado e Horácio de Oliveira 
outro parecer para que desse suporte ao referido 
pagamento e divulgou na Empresa documento 
com estas informações, em 23 e 24/07/2007. 

A REAL GRANDEZA divulgou em seu site 
na noite de 24/07/2007 e enviou a todos os seus 
participantes e assistidos um COMUNICADO dos 
quais destacamos: 

 “...Por tudo isso,  causou estranheza o 
tratamento dado pela Após-Furnas à questão da 
revisão dos benefícios concedidos pelo INSS no 
período de março de 1994 a fevereiro de 1997 

(revisão da URV),  em que a entidade assume 
uma clara atitude de confronto, incompatível 
com o grau de diálogo alcançado, ainda que esta 
gestão considere absolutamente legítimo o direito 
de reivindicar.

...Em nome da postura transparente que tem 
norteado a atuação da Diretoria Executiva – e 
para que não pairem dúvidas sobre a decisão 
a ser tomada – submeteremos à apreciação do 
Conselho Deliberativo,  na reunião do dia 25 de 
julho, uma lista tríplice de renomados juristas para 
a contratação de um novo parecer.”

Considerando que a Diretoria Executiva da 
REAL GRANDEZA tomou uma atitude prudente, 
a APÓS-FURNAS, antes da reunião do Conselho 
Deliberativo, suspendeu manifestação progra-
mada e uma comissão entregou ao Presidente 
do Conselho Deliberativo da FRG um segundo 
documento, antes da reunião do Conselho, além 

de distribuí-lo na entrada do Escritório Central. 
Destacamos:

“...Face ao conteúdo do referido comunicado 
da Diretoria Executiva da REAL GRANDEZA, a 
APÓS-FURNAS vem ratificar sua posição de que 
permanece aberta ao diálogo franco, premissa 
que sempre defendemos como imperativa para o 
bom entendimento entre as partes envolvidas.

Contudo, a APÓS-FURNAS continuará 
sempre atenta e atuante na defesa dos legíti-
mos direitos dos seus Associados, quer sejam 
Participantes (ativos), quer sejam Assistidos 
(aposentados e pensionistas), tanto do Plano de 
Benefício Definido – Plano BD quanto do Plano 
de Contribuição Definida – Plano CD”.

O Conselho Deliberativo da FRG está 
elaborando os quesitos a serem encaminhados 
para novo parecer jurídico sobre o assunto. 
Aguardem.
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PREVIDÊNCIA UNIFICA

O Fundo 157, que foi criado pelo 
Decreto Lei nº 157, de 10.02.1967, 
tratava-se de uma opção dada aos 
contribuintes de utilizar parte do 
imposto devido quando da Decla-
ração do Imposto de Renda, em 
aquisição de quotas de fundos ad-
ministrados por instituições finan-
ceiras de livre escolha do aplicador. 
Informamos que somente pessoas que 
declararam Imposto de Renda, nos 
exercícios entre 1967 e 1983, e que 
tinham Imposto devido neste mesmo 
período, são os que podem, ainda, 
possuir aplicação no referido Fundo.

O que é o Fundo 157?
Até 1978, os contribuintes rece-

biam, juntamente com a notificação 
do imposto de renda, um formulário 

Desde o dia 1º de setembro, a Central 135 passou 
a ser o único canal de teleatendimento da Previdência 
Social. O objetivo é oferecer um serviço de melhor 
qualidade à população e garantir a segurança das 
informações. O antigo PREVFone (08007280191) e o 
Disque-Denúncia (08007070477) serão absorvidos pela 
Central 135. “A partir de 1º de setembro, o nosso 
canal de comunicação com a população será a Central 
135. É um outro momento da Previdência Social. Nós 
concebemos o 135 em grande escala para atender à 
demanda de agendamento da Previdência Social no Brasil”, 
afirmou o Ministro da Previdência Social, Luiz Marinho.  
A Central 135 tem capacidade para atender 10 milhões de 

ATENDIMENTO NA CENTRAL 135

Fundo 157
para investimento em algum Fundo 
157 de escolha do contribuinte. Pos-
teriormente, os contribuintes, com 
base em percentuais indicados pela 
legislação fiscal, tinham a opção de 
efetuar seu investimento diretamente 
na declaração de imposto de renda.

Em 1985, através da Resolução do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 
1023, os Fundos 157 então existentes 
foram transformados ou incorporados 
em Fundos Mútuos de Investimento 
em Ações, atualmente denominados 
Fundos de Investimento. 

Quem tem direito a receber o 
Fundo 157?

Somente as pessoas que declara-
ram imposto de renda, nos exercícios 
entre 1967 e 1983, e que tinham 

imposto devido (não importando se 
no cálculo final fosse a pagar ou a 
receber), podiam efetuar aplicações 
no Fundo 157. 

Como faço para consultar se te-
nho cotas do Fundo 157?

É possível consultar a existência 
de cotas do Fundo 157 no site da 
CVM - Comissão de Valores Mobiliários 
(www.cvm.gov.br), na janela “Acesso 
Rápido”, no link “Consulta Fundo 
157”. As informações são prestadas 
com base em dados fornecidos pelas 
instituições em abril de 1996. Quem já 
houver resgatado integralmente suas 
aplicações, a partir daquela data, não 
possui mais cotas a resgatar. 

Fonte: site da CVM

Sorteio De NoVoS ASSoCiADoS

A APÓS-FURNAS realizou no dia 01 de agosto de 2007, em 
sua Sede Administrativa, o sorteio previsto no regulamento 
da Campanha de Novos Associados. Na ocasião estavam 
presentes diretores e membros do Conselho Deliberativo 

Diretora Presidente Tania Vera, Presidente do Conselho Deliberativo 
Therezinha Mattos e a Administradora Denise Friedl

e Fiscal da APÓS-FURNAS. 
As premiações, conforme divulgação durante a campa-

nha foram pacotes turísticos de cinco dias.
As categorias premiadas foram:

1. Representante Regional
Nome: Antonio Roosevelt de Moraes
Mat. 4400-1
Franca - São Paulo
2. Contribuição Espontânea de Associado 
Nome: Gedeão da Silva Santos
Mat. 14146-7
Humaitá - Rio de Janeiro
3. Associado Efetivo (Aposentado e Pensionista)
Nome: Ivanize Batista Rodrigues (Pensionista) 
Mat. 2240-6
Resende - Rio de Janeiro
4. Associado Colaborador (Ativo)
Nome: Márcia Hernandes Machado (FURNAS)
Mat. 11839-7
Niterói - Rio de Janeiro

usuários por mês e funcionará das 7h às 22h, de segunda 
a sábado. A ligação é gratuita se feita de telefone fixo. 
A partir de telefone celular é cobrada uma ligação local. 
Pela Central 135 é possível agendar dia e hora para a 
realização de perícia médica e fazer pedido de prorrogação 
ou de reconsideração do auxílio-doença, solicitar auxílio-
reclusão, salário-maternidade, aposentadoria, pensão e 
benefício assistencial. O segurado também pode agendar 
atendimento para pedir Certidão de Tempo de Contribuição 
(CTC) e simular contagem de tempo de contribuição. Todos 
esses serviços também estão disponíveis pela internet. 

Fonte: PrevNotícias - www.mpas.gov.br
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Testemunho, diariamente, como Di-
retora Representante dos Participantes 
(ativos, aposentados e pensionistas) as 
dificuldades dos aposentados face aos 
benefícios defasados e, em conseqüência, 
sem acesso ao PLAMES, por não conse-
guirem pagar as mensalidades (cerca de 
1.800 titulares).

Quanto aos ativos, preocupa-me 
constatar que os empréstimos concedidos 
estão apoiando o orçamento familiar e 
não ao direcionamento de bens duráveis, 
o que seria ideal.

Não há como fechar os olhos, como 
gestores da FRG, a essas situações, são 
preocupantes, são prioritárias, precisa-
mos encontrar soluções.

Temos priorizado decisões visando 
garantir os recursos necessários às 
aposentadorias e pensões para que to-
dos possam usufruir a tranqüilidade de 
sua sobrevivência com dignidade. Essa 
é a missão da FRG enquanto Fundo de 
Pensão.

Os últimos três anos não foram fáceis 
para a FRG, que além de perder cerca 
de R$ 170 milhões, no falido Banco 
Santos, precisou enfrentar uma crise de 
imagem, face as notícias que circulavam 
na mídia.

Dado as circunstâncias foi priorizada 

Com a
palavra...

a segurança nos investimentos de forma mais conservadora e 
deu certo, talvez porque as decisões passaram a ser tomadas 
em colegiado.

A FRG tem apresentado sucessivos superávits, o que nos 
dá certa tranqüilidade, porém precisamos estar atentos 
quanto a meta atuarial frente à queda de juros.

Outro cuidado será com as aplicações de longo prazo e 
a segurança do retorno.

Portanto, responsabilidades não nos faltam e os proble-
mas existentes são muitos e precisam de soluções.

Os expurgos inflacionários e as revisões previdenciárias 
vez por outra nos atingem, assim foi com o “Buraco Negro” 
e agora com a URV.

Quanto a URV, já corrigida e/ou negociada no INSS, ainda não foi na FRG. Em razão 
de dúvidas foram contratados serviços de cálculos e pareceres jurídicos.

Os valores foram apurados, que seriam devidos a cerca de 600 aposentados, por ou-
tro lado, os pareceres jurídicos foram conflitantes, ora dando viabilidade, ora não.

Diante disso a Diretoria encaminhou ao Conselho Deliberativo para decidir a 
questão, vez que não se sentiu segura para concretizar o ajuste e consolidar o pa-
gamento.

Pessoalmente, julgo que a URV é devida e deveria ser paga, porque há pareceres 
a favor, embora haja, também, contrários.

Meu voto sempre foi favorável. Não votaria contrário uma vez que o próprio INSS 
reconheceu e acertou o pagamento.

Cabe no meu entender, que o Conselho Deliberativo defina essa questão o mais 
breve possível, porque sei da ansiedade e dificuldades dos aposentados e pensionistas 
com os seus benefícios defasados no INSS e, por conseqüência, também, na FRG.

A todos aqueles que represento e ao ouvir suas postulações justas, encaminho ou 
debato com a Diretoria, no que os gestores executivos podem fazer são tomadas às 
decisões cabíveis, quando não dá para atender é encaminhada ao Conselho Delibera-
tivo, que é o órgão de administração superior.

 Alzira Silva de Souza

www.aposfurnas.org.br
Uma associação de grande abrangência geográfica, como a 

APÓS-FURNAS, não pode prescindir de meios eficazes de comuni-
cação à distância, em razão disso, desde o dia 1º de julho, o nosso 
site na Internet está inteiramente reformulado. As nossas páginas 
estão agora sendo feitas através de um Sistema de Gerenciamento 
de Conteúdo, categoria de software mais conhecida pelas iniciais 
CMS, do inglês Content Management Systems, que facilita e agiliza 
a criação, administração, distribuição e publicação de informações. 
A adoção do CMS dispensa a figura do webmaster, pessoa dedicada à 
manutenção do site, pois qualquer membro da equipe, sem necessitar 
de conhecimento especializado, pode publicar ou modificar conteúdo de 
forma rápida e segura, de qualquer computador conectado à Internet, 
utilizando apenas um navegador, como o Internet Explorer ou o Firefox. 
O CMS que utilizamos chama-se Drupal e foi escolhido, dentre 
tantos existentes, por ser seguro, altamente configurável e ex-
pansível, podendo ser livremente adaptado às nossas necessi-
dades à medida em que elas se apresentem, sem nenhum custo. 
O novo site, que foi projetado para facilitar a navegação, proporcionando 
acesso às suas diversas páginas com o mínimo de cliques, apresenta-
se em três colunas: duas laterais fixas com links para os diversos blocos 
de conteúdo, e uma central, que estará inicialmente carregada com as 
últimas notícias, e exibirá posteriormente as informações eventualmente 
consultadas. O site possui ainda um eficiente mecanismo de busca por 
palavra-chave, que facilita muito a pesquisa do conteúdo, e um formulá-
rio de contato para que os visitantes possam nos enviar emails on-line. 
Por ora estamos utilizando apenas uma versão básica do CMS, en-

Novo site da APÓS-FURNAS

tretanto tencionamos implementar oportunamente outros módulos, 
tais como: fórum de discussão, pesquisa de opinião, comentários 
e avaliação de conteúdo, etc. A idéia é tornar o site, além de um 
grande repositório de informações e uma fonte sempre atualizada 
de notícias, um local de interação entre os nossos associados. 
Uma das formas de manter-se a par das atividades da APÓS-FURNAS e 
saber das novidades da nossa área de interesse é visitando as nossas 
páginas em www.aposfurnas.org.br. Críticas e sugestões serão sempre 
bem-vindas.
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Encontro do 1º Semestre
Pelo segundo ano consecutivo a APÓS-FURNAS 

realizou no Rio e nas áreas regionais o Encontro 
do 1º Semestre. No Rio de Janeiro participaram 636 
associados e acompanhantes e nas demais áreas 
regionais 404 associados. Visando reunir em momentos 
de confraternização, a APÓS-FURNAS pretende manter 
essa reunião no calendário oficial de atividades da 
Associação, tamanho o sucesso do evento.

Cada regional organizou o seu encontro. Com 
datas e comemorações diferenciadas. O que importou 
mesmo foi a alegria dos associados por estar na 
companhia dos amigos, relembrando histórias, 
fazendo novas amizades e se divertindo.

Confira as datas e as comemorações:
1. Angra dos Reis - 28/06/07 - Jantar

2. Belo Horizonte - 14/07/07 - Churrasco
3. Brasília - 28/07/07 - Feijoada
4. Campos dos Goytacazes - 28/07/07 - Almoço
5. Carmo do Rio Claro - 30/06/07 - Festa Julina
6. Curitiba - 29/06/07 - Café Colonial
7. Franca - 07/07/07 - Churrasco
8. Itumbiara - 15/06/07 - Noite da Massa
9. Juiz de Fora - 19/07/07 - Churrasco
10. Nova Friburgo - 26/07/07 - Café Colonial 
11. Resende - 27/07/07 - Festa Julina
12. Ribeirão Preto - 17/07/07 - Rodízio de Pizzas e 

Massas
13. Rio de Janeiro – 08/07/07 - Festa Julina
14. São Paulo - 22/06/07 - Almoço
15. Teresópolis – 02/08/07 – Massas

Teresópolis Ribeirão Preto

Rio de Janeiro Franca

Campos

Belo Horizonte
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