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O mês de outubro se encerra sem que tenha havido um pronunciamento por parte 
da Secretaria de Previdência Complementar - SPC em relação à Manifestação da 
REAL GRANDEZA sobre as determinações contidas no Relatório de Fiscalização, 

as quais impactariam significativamente o Plano de Benefício Definido – BD e o PLAMES, 
caso implementadas, cujos prazos concedidos pela própria SPC expiraram em setembro.

Em decorrência de decisão da Assembléia Geral Extraordinária de 20/09/2007 sobre 
este assunto, a APÓS-FURNAS, por orientação do escritório de advocacia que nos dá 
apoio jurídico, entrou com uma Petição na Ação Judicial da 28ª Vara Federal, a mesma 
que cobra a dívida de FURNAS para com a Fundação, solicitando Liminar no sentido de 
impedir o aumento de contribuição dos Participantes (ativos) e Assistidos (aposentados) 
do Plano BD, determinado pela SPC para cobertura do suposto déficit apurado em 2000, 
considerando que se trata de matéria subjudice. O Juiz encaminhou o processo para pro-
nunciamento da União, por ser a SPC órgão de gestão federal sem personalidade jurídica 
própria, e a Advocacia Geral da União oficiou a SPC para pronunciamento sobre a ques-
tão. Solicitou também o pronunciamento da REAL GRANDEZA, mantendo o direito de 
defesa.  Até o momento desta edição os prazos fixados ainda não foram esgotados.

Paralelamente, cientes de que algumas determinações da SPC foram acatadas pela 
REAL GRANDEZA para serem realizadas através de um Novo Plano de Custeio para o 
Plano BD, a ser implantado em 2008, a APÓS-FURNAS enviou correspondência ao Diretor-
Presidente da Fundação destacando os diversos assuntos pendentes e já levantados ante-
riormente pela Associação, os quais certamente deveriam ser observados na constituição 
de um Novo Plano de Custeio, tais como: a paridade contributiva das Patrocinadoras 
incluindo, também, a contribuição dos Assistidos, a explicação para a relevante variação 
do custo normal do Plano BD nos últimos anos, a atual destinação contábil-atuarial da 
contribuição dos Assistidos para o custeio do Plano BD, a questão do necessário salda-
mento do Plano BD que foi “fechado” em 2005, o encerramento do Plano Especial de 
Custeio implantado em 1995. 

Por outro lado, solicitou a participação da Associação em Seminário marcado para o 
dia 23/10/2007 sobre este assunto, uma vez que se tratava de questão fundamental para 
todos os Participantes e Assistidos, portanto, devendo ser debatida com as entidades re-
presentativas dos mesmos. Infelizmente o referido Seminário foi realizado, apenas, com a 
participação dos dirigentes e corpo técnico da REAL GRANDEZA, tendo a APÓS-FURNAS 
enviado correspondência ao novo Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, Ruy 
Campello, com cópia para os demais membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal 
e Diretoria Executiva, apresentando os pontos anteriormente citados que entendemos ser 
importante debater para que o Novo Plano de Custeio venha atender a real necessidade 
dos Participantes e Assistidos do Plano BD, evitando-se assim novas e indesejáveis deman-
das judiciais.

Colegas, estejam certos que a APÓS-FURNAS vem acompanhando de perto os acon-
tecimentos e está tomando todas as medidas necessárias na defesa dos direitos de seus 
Associados.

       Diretoria Executiva
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APÓS-FURNAS

Dia 12 de setembro foi come-
morado o 23º Aniversário da 
APÓS-FURNAS. A Associação 
realizou um evento no Escri-

tório Central de FURNAS com a par-
ticipação da Diretoria Executiva, do 
Conselho Deliberativo e Fiscal, de con-
vidados e principalmente dos nossos 
associados.

O Coral da APÓS-FURNAS, sob a re-
gência do Maestro José Carlos de Faria 
e acompanhado do violonista Marcelo 
China, deu início a programação pre-
senteando-nos com a execução do 
Hino da Entidade e músicas populares 
brasileiras. Aproveitamos para parabe-
nizá-los. Dando prosseguimento a nos-
sa solenidade a Presidente Tania Vera, 
discursou (o discurso encontra-se na 
íntegra no quadro abaixo) e em segui-
da convidou para subir ao palco o as-
sociado Devanir Soares para ser home-
nageado por serviços prestados a nossa 
Associação. “Através dessa homenagem 
pretendemos destacar o trabalho que é 
feito voluntariamente na Associação  e 
da participação dos associados na En-
tidade. Nesse ano nossa homenagem é 
para o nosso Conselho Fiscal, na pessoa 
do ex-conselheiro Devanir Soares. Ele 
ingressou em FURNAS em fevereiro de 
1958, sob a matrícula número 138, ten-
do a sua vida profissional transcorrido 
na área de pessoal e administrativa da 
empresa. Aposentou-se em março de 
1983, sendo associado da APÓS-FURNAS 
desde de 10 de outubro de 1984, ano 
de sua criação. Participou como Con-
selheiro Fiscal da Associação em 1987. 
Nossa homenagem estende-se a todos 
os conselheiros pela justa colaboração 
que prestam à APÓS-FURNAS”, disse Ta-
nia. Emocionado, Devanir agradeceu o 
reconhecimento e dedicou o prêmio a 
todos os colegas e em especial ao sau-
doso associado Anísio de Souza Alegria. 
“Não se pode pensar em APÓS-FURNAS 
sem lembrar da singular figura do ami-
go Anísio. Eu dedico esse prêmio a ele”, 
reconheceu Devanir.

Para abrilhantar ainda mais as co-
memorações a APÓS-FURNAS convidou 
o professor José Hermógenes de An-
drade Filho, filósofo, educador, poeta, 
autor de vários livros, formado em Io-
gaterapia na Índia, agraciado com vá-
rias medalhas e títulos. O tema de sua 
apresentação foi “A Terapia do Amor, 
da Beleza e da Alegria” e “Aposentado 
Sim, Parado Não”. 

Concluindo as atividades, aconte-
ceu a apresentação do grupo musical 
Os Cariocas, com o show de Bossa 
Nova, seguido de um coquetel.

comemora seu 23º aniversário
APÓS-FURNAS

“Hoje é Dia de Festa! Estamos aqui 
reunidos para comemorar mais um ani-
versário da criação da APÓS-FURNAS, 
uma Associação forte que tem demons-
trado ao longo destes 23 anos seu vigor 
e sua competência e principalmente a 
união de todos nós associados  em torno 
de alcançar metas que venham benefi-
ciar toda a nossa coletividade. 

Mas hoje também é dia de alerta de 
todos para a luta! Luta pelo principal 
objetivo pelo qual a APÓS-FURNAS  foi 
criada: defender os direitos dos aposen-
tados e pensionistas da REAL GRANDEZA 
e hoje incluindo também os nossos asso-
ciados que ainda estão na ativa.

Colegas, estamos felizes por come-
morar o aniversário da APÓS-FURNAS. 
São 23 anos de uma existência vitoriosa. 
Contudo estamos prontos para a luta, 
pois somente com determinação de pro-
pósitos, sem medo, com a união e a co-
ragem de todos nós poderemos enfren-
tar os desafios. 

A APÓS-FURNAS somos nós, 3.500 
aposentados, pensionistas e ativos de 
FURNAS, da ELETRONUCLEAR e da pró-
pria FRG, unidos na defesa de nossos di-
reitos.

 Vamos comemorar os 23 anos de 
nossa união em defesa dos nossos direi-
tos. Vamos a luta!!!”

Coral da APÓS-FURNAS abre o evento que
comemorou o 23º aniversário da Associação

Presidente da APÓS-FURNAS 
homenageia Devanir Soares

Professor José Hermógenes de 
Andrade Filho durante palestra

Banda ‘‘OS CARIOCAS’’ fez 
uma belíssima apresentação 
para o público presente

As pAlAvrAs DA nossA presiDente

2 SETEMBRO - OUTUBRO / 2007



Manifestantes após 
a Assembléia Geral 
Extraordinária

A convocação dos associados do Plano de Bene-
fício Definido – BD da REAL GRANDEZA foi devido ao 
sério risco de terem os benefícios de aposentadoria 
e pensão e a remuneração dos participantes ativos 
drasticamente reduzidos a curto prazo. O objetivo da 
AGE foi para que os interessados tomassem cons
ciência das reais ameaças e decidirem as medidas a 
serem adotadas, face as seguintes determinações da 
Secretaria de Previdência Complementar – SPC:

- Aumento da contribuição dos participantes ati-
vos e dos assistidos aposentados em 39,34%;

 Novo aumento na contribuição dos participan-
tes ativos e dos assistidos, aposentados e pensio-
nistas para custear as despesas administrativas do 
Plano BD;

 Reajuste linear de 73,62% das contribuições do 
PLAMES de modo a não utilizar os recursos do Fundo 
Especial do PLAMES;

O Conselheiro José Elton realizou uma apresen-
tação sobre as determinações da SPC sobre o Plano 
de Benefício Definido. Em seguida o advogado da 
APÓSFURNAS, Dr. Leonel de Castro falou sobre as 
medidas judiciais e extrajudiciais que estão sendo 
tomadas.

O Conselheiro da APÓSFURNAS Roberto Kur-
rik, que também é suplente do Conselho Deliberativo 
da FRG e coordenador do Comitê do PLAMES, falou 
sobre o plano de saúde com relação às tais determi-
nações.

Todas as propostas foram votadas e aprovadas 
por unanimidade, conforme a ordem do dia:

- Autorizar à Diretoria Executiva da APÓS-FUR-
NAS a interpor as ações judiciais cabíveis e julgadas 
necessárias, contra a REAL GRANDEZA, às patrocina-

APÓS-FURNAS realiza
Assembléia Geral Extraordinária

doras FURNAS e ELETRONUCLEAR, e seus respec-
tivos dirigentes, os Consultores Externos ou a própria 
Secretaria de Previdência Complementar – SPC, 
para defender os direitos dos seus Associados em face 
às determinações da Secretaria de Previdência Com-
plementar – SPC relativas ao PLANO DE BENEFÍCIO 
DEFINIDO – Plano BD e ao PLAMES contidas no RE-
LATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 006/2007/ESRJ, de 
22.08.2007, que implicam em graves conseqüências 
para Participantes e Assistidos, bem como ratificar atos 
que já tenham sido praticados.

-  Determinar à Diretoria Executiva da APÓS
FURNAS que agilize as formas de mobilização de 
Participantes e Assistidos que sejam mais adequadas 
para preservação dos legítimos interesses dos seus 
Associados junto a REAL GRANDEZA, às patrocina-
doras FURNAS e ELETRONUCLEAR e a própria Se-
cretaria de Previdência Complementar – SPC.

Como resultado da ma-
nifestação a APÓSFURNAS 
foi recebida pelos presidentes 
da FRG e FURNAS. Confira a 
seguir o que eles disseram:

Na REAL GRANDEZA, 
o Diretor Presidente Sérgio 
Wilson, acompanhado pela 
Diretora de Administração 
e Finanças Tereza Cristina, 
encontrou os associados e 

informou ter entregue naquela manhã a Manifestação 
da REAL GRANDEZA sobre as determinações da 
Secretaria de Previdência Complementar - SPC, no 
Escritório do Rio de Janeiro e que estaria agendando 
uma reunião com o Secretário, na semana seguinte, 
em Brasília. 

Em FURNAS, uma pequena comissão com diri-
gentes da APÓSFURNAS foi recebida pelo Presidente 
Conde e seus assessores, enquanto os demais asso-
ciados permaneciam na porta da Empresa. O Presiden-
te Conde destacou a dificuldade em que se encontra 
a Empresa, com projetos deficitários e solicitou a par-
ticipação dos aposentados na defesa de FURNAS. A 
Presidente da APÓSFURNAS, Tania Vera, ratificou 
a posição da Associação em defesa de FURNAS e 
lembrou os termos de seu voto em Assembléia Geral 
Extraordinária de FURNAS do dia 15/08/2007, (cuja Ata 
encontrase publicada no Jornal O Globo de 20/09/07), 
de que espera que o Presidente Conde resolva a dívida 
de FURNAS para com a REAL GRANDEZA (objeto de 
nossa ação judicial da 28ª Vara Federal) e sensibilizese 
para a grave situação em que se encontram os aposen-
tados e pensionistas de arcar sozinhos com o custo do 
PLAMES, promovendo a extensão do Plano de Saúde 
FURNAS aos mesmos, como uma forma de Responsa-
bilidade Social da Empresa. 

Finalizando, a Presidente Tania Vera agradeceu 
ao Presidente Conde por ter recebido a comissão. Ele 
assegurou estar disposto a manter um canal de comu-
nicação com a APÓSFURNAS.

Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 20 de setembro no CBC – Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões, no Rio de Janeiro, foi convocada pela Diretoria Executiva da APÓS-FURNAS 
para deliberar ações a serem tomadas em relação ao Relatório de Fiscalização da Secretaria 

de Previdência Complementar . Atendendo ao chamado, cerca de 500 pessoas compareceram a 
AGE, inclusive os representantes regionais da Associação. A Assembléia resultou, dentre outras 
decisões, numa passeata até a sede da FRG e de FURNAS, sendo recebidos pelo Presidente da 
Fundação, Sérgio Wilson Ferraz Fontes e pelo Presidente de FURNAS, Luiz Paulo Conde.

A
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A festa de confraternização anual realizada pela APÓS-FURNAS já está chegando. No Rio o encontro será 
no dia 13 de dezembro, no Clube Monte Líbano, das 18h às 23h. Quanto aos associados das regionais, 
orientamos que procurem seus representantes locais e se organizem. O importante é o espírito de união. 
É estarmos juntos para celebrar mais um ano de lutas e conquistas, mais um ano que fortalecemos a nossa 
Associação. Junte-se a nós. O tempo é de confraternização.

Se você esqueceu de votar, não perca tempo. A data limite para você colocar 
seu voto no Correio é dia 28 de novembro. Lembre-se: a APÓS-FURNAS está apoian-
do a Dupla 12, nossos colegas Nelson Bonifácio, como Titular e Willy Ramos, como 
Suplente, ambos Conselheiros da Associação.

VOTE PELO CORREIO. VOTE 12.

Eleições para o Conselho Fiscal
da Fundação REAl GRANDEzA

1212Dupla

Fiscalização
TransparênciacomFiscalização com 
Transparência

O IDEC – Instituto Brasileiro de Defe-
sa do Consumidor lançou uma cartilha de 
orientação destacando os principais pro-
blemas que enfrentam os consumidores 
com mais de 60 anos de idade. Este traba-
lho reúne questões relativas a saúde, nu-
trição, previdência privada, transporte, 
acesso a cultura, esporte, lazer e Justiça, 
habitação e empréstimo consignado para 
os consumidores da terceira idade.

Essa cartilha foi lançada em comemo-
ração aos quatro anos da sanção do Esta-
tuto do Idoso, a lei 10.741/03

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais 

divulgada pelo IBGE, os maiores de 60 anos 
representavam, em 2006, 10,2% da popu-
lação. Estima-se que, em 2020, eles serão 
11,4% dos 219 milhões de brasileiros.

Nas 31 páginas contidas na cartilha, 
os leitores podem encontrar informa-
ções práticas como modelos de cartas e 
de ações judiciais, além de endereços 
úteis pelos quais os consumidores podem 
reclamar ou obter mais informações. A 
cartilha pode ser baixada gratuitamente 
na Internet, no site do IDEC no endereço 
www.idec.org.br .

Fonte: Jornal O GLOBO

Cartilha orienta consumidores da

O novo sistema de gratuidade do Metrô 
Rio beneficia todas as pessoas com idade 
acima de 65 anos, com necessidades espe-
ciais e estudantes. O agendamento pode 
ser feito pelo telefone 4003-2111, de se-
gunda a sábado das 8h às 20h, exceto fe-
riados, ou pelo site www.metrorio.com.br. 
O cadastramento está sendo realizado 
apenas na Estação Central.

Cadastre-se no novo 
sistema de gratuidade

do METRÔ RIO

No dia 17 de dezembro 
acontecerá o Bazar de Natal 
da APÓS-FURNAS. O evento 

acontecerá no Pilotis do Bloco 
B, do Escritório Central. Não 

percam. Venham prestigiar nossos 
artesãos e realizar suas compras 
de Natal conosco. esperAmos 

vocês.

Bazar de
Natal

Estamos verificando em nosso cadastro 
que alguns números de telefone e e-mails 
não existem mais. Por isso pedimos a to-
dos os associados que mantenham seus 
dados atualizados na APÓS-FURNAS. Desta 
forma, nossa comunicação com vocês será 
cada vez mais eficaz.

IMPORTANTE
Atualize seus dados 
cadastrais junto a

APÓS-FURNAS

Vem aí a confraternização anual da APÓS-FURNAS

terceira idade

Para darmos continuidade ou não ao nosso convênio
com o SESI-SENAI/RJ necessitamos de sua opinião.

Entre em contato conosco através do 
telefone 2528-5021 e fale com a funcionária Eliane.

O convênio SESI - SENAI/RJ
é importante para você?
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Com base nesta carência, a Diretoria 
Social realizou uma pesquisa junto às De-
fensorias Públicas de todo país, visando 
a verificação no atendimento nos casos 
em que a pessoa não pode arcar com os 
custos de medicamentos imprescindíveis 
a tratamentos médicos.

De acordo com as informações co-
lhidas, alguns estados já contam com 
núcleos especializados no atendimento 
a pessoa idosa. Nos outros, ocorre uma 
triagem durante o pré-atendimento para 
o encaminhamento às Varas Judiciárias, 
de acordo com cada caso.

‘‘No caso de medicamento, as orientações 
apresentadas foram que antes de recorrer a 
Defensoria Pública deve-se primeiramente 
dirigir-se a outros órgãos públicos da sua re-
gião (Secretaria Municipal de Saúde, Postos 

MEdicaçãO gRaTUiTa
A APÓS-FURNAS tem verificado a dificuldade de alguns associados

sem condição financeira para comprar medicamentos de uso contínuo.

DocUmentos BÁsicos

1. Identidade
2. CPF
3. Comprovante de Renda
4. Comprovante de Residência
5. Receita  Médica
6. Laudo Médico(Carimbado e Assinado

pelo Médico):
• Nome do paciente
• Diagnóstico
• Tratamento
• Prescrição
• Duração do Tratamento

DeFensoriA pÚBlicA

de Saúde), na tentativa de obter o medica-
mento. Não conseguindo a medicação, pode-
rá então procurar a Defensoria Pública, apre-
sentando todos os documentos necessários 
para a abertura do processo, inclusive proto-
colos e laudos dos locais onde não conseguiu o 
atendimento”, explicou a assistente social da 
APÓS-FURNAS, Rejane Moraes, responsável 
pela pesquisa.

A Defensoria Pública é um órgão do 
governo que presta assistência jurídica 
gratuita para quem não pode pagar um 
advogado sem interferir no sustento pes-
soal ou de sua família. O órgão também 
realiza diversos tipos de atendimento 
na área Civil, Familiar e Criminal. Foi 
apurado que os critérios para o acesso 
a gratuidade jurídica depende do limite 
da renda pessoal e/ou familiar de acordo 

com a Defensoria Pública de cada Estado. 
Todavia, se este valor ultrapassar o limite 
será feita uma análise da situação sócio-
econômica do idoso.

estADo enDereÇo teleFone
ACRE TRAV. CUSTODIO FREIRE N° 26 - BOSQUE – RIO BRANCO – AC - CEP.: 69.909-460 (68) 3227-0745

ALAGOAS FACULDADE DE ALAGOAS(FAL) - RUA SÁ E ALBUQUERQUE N° 54

 JARAGUÁ – MACEIÓ – AL - CEP.: 57.025-180 (82) 2123-7490 / 2123-2081 / 2123-2067

AMAZONAS RUA MAJOR GABRIEL N° 1728 - PRAÇA MAJOR GABRIEL - MANAUS – AM - CEP.: 69.020-060 (92) 3633-2955 

AMAPÁ RUA ELIEZER LEVY N° 1157 - CENTRO – MACAPÁ – AP- CEP.: 68.906-130 (96) 3216-8517

BAHIA RUA PEDRO LESSA N° 123 - CANELA – SALVADOR – BAHIA - CEP.: 40.110-050 (71) 3117-6999

CEARÁ RUA CAIO CID N°100 - LUCIANO CAVALCANTE-FORTALEZA – CE - CEP.: 60.811-150 (85) 3101-3419

DIST. FEDERAL  SCS-QUADRA 04-BLOCO A – ED.ZARIFE - BRASÍLIA – DF - CEP.: 70.300.944 (61) 3961-4739

ESPIRITO SANTO RUA PEDRO PALÁCIO N° 60 – ED. JOÃO XXIII 2°ANDAR - CIDADE ALTA - VITÓRIA – ES - CEP.: 29.015-160 (27) 3222-5871

MARANHÃO RUA DA ESTRELA Nº 421, CENTRO HISTÓRICO - PRAIA GRANDE  – SÃO LUIS – MA - CEP.: 65.010.200 (98) 3221-6110 / 3221-1343

MATO GROSSO RUA T S/N° - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO – PALÁCIO PAIAGUÁS – CUIBÁ – MT - CEP.: 78.050-970 (65) 3613-3400

MATO GROSSO DO SUL RUA DA PAZ  N° 14 - CENTRO – CAMPO  GRANDE – MS - CEP: 79.021-919 (67) 3317-4309

MINAS GERAIS RUA PARACATU N° 304 - BARRO PRETO – BELO HORIZONTE – MG - CEP.: 30.180 – 090 (31) 3295-7910 / 3295-7463

PARÁ  TRAVESSA PADRE PRUDÊNCIO N° 154 - BAIRRO DO COMÉRCIO – BELÉM – PA - CEP.: 66.019-080 (91) 3201-2700

PARAÍBA RUA PARQUE SÓLON DE LUCENA, N° 300 - CENTRO-JOÃO PESSOA-PB - CEP.: 58.013 – 130 (83) 3228-6921

PARANÁ  AV. ALAMEDA CABRAL N° 184 - CENTRO -CURITIBA – PR - CEP.: 80.410-210 (41) 3219-7300

PERNAMBUCO RUA MARQUES DE AMORIM N°127 - BOA VISTA – RECIFE - PE (81) 3216-9797

PIAUÍ RUA NOGUEIRA TAPETY N° 138 - BAIRRO DOS NOIVOS – TERESINA-PI - CEP.: 64.046-020 (86) 3233-6954

RIO DE JANEIRO AV. MARECHAL CAMARA Nº 314 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP.: 20020-080 (21) 2299-2289

RIO GRANDE DO NORTE CENTRAL DO CIDADÃO - AV. CORONEL ESTEVÃO Nº 1233 - ALECRIM – NATAL – RN - CEP.: 59.030-300 (84) 3232-5362

RIO GRANDE DO SUL RUA 07 DE SETEMBRO N° 666 - CENTRO – PORTO ALEGRE – RS - CEP.: 90.010-190 (51) 3225-0777

RONDÔNIA  AVENIDA FARQUAR S/N° - ESPLANADA DAS SECRETARIAS – PEDRINHAS - RO (69) 3216-5051 / 3216-5053

RORAIMA AV. WILLY ROY N°524 - SÃO FRANCISCO – BOA VISTA – RR - CEP.: 69.301-040 (95) 2121-4752

SÃO PAULO AV. LIBERDADE Nº 32 - SÃO PAULO – SP - CEP.: 01.502-000 (11) 3105-5799

SERGIPE RUA VILA CRISTINA N° 382 - SÃO JOSÉ – ARACAJU – SE - CEP.: 49.015-000 (79) 3179-7440
TOCANTINS ACSU – SE – LOTE 17 - PALMAS – TO - CEP.: 77.000-000 (63) 3218-2302 / 3318-2312

nÚcleo Do iDoso
AMAZONAS UNIDADE PARQUE DO IDOSO (92) 3642-0183

 AV. RIO MAR N° 1340 - NOSSA SRA. DAS GRAÇAS – MANAUS -AM (92) 3633-2955 / (92) 3642-0183

DIST. FEDERAL FÓRUM DE BRASÍLIA - ENTRE AS ALAS A e B - 3º ANDAR (61) 3343-7609

MATO GROSSO IDOSOS: NÚCLEO DOS INICIAIS (65) 3613-3400

PARÁ NUCLEO DOS DIREITOS HUMANOS - RUA 28 DE SETEMBRO N° 1177 - REDUTO – BELÉM – PA

PERNAMBUCO RUA DA GLÓRIA N° 301 - BOA VISTA – RECIFE – PE - CEP.: 50.060.280 (81) 3222-1449 / (81) 3222-8834

RIO DE JANEIRO AV. MARECHAL CÂMARA N° 314 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP.: 20020-080 (21) 2299-2299 / 2299-2287
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Notícias do Conselho Deliberativo da REAL GRANDEZA 
relatadas pelo conselheiro eleito Geovah Machado
Nos últimos meses o evento mais relevante 

que ocorreu na REAL GRANDEZA foi o Relatório 
de Fiscalização apresentado  pela Secretaria de 
Previdência Complementar – SPC – estabelecendo  
determinações e recomendações, com importantes 
repercussões na gestão da Entidade.  

O assunto foi objeto do “Comunicado Impor-
tante”, através do REAL GRANDEZA Informa  nº 
231, de 14.09.2007, remetido aos participantes e 
assistidos.

O relevante assunto tem sido tratado pela 
REAL GRANDEZA junto à SPC visando esclarecer 
dúvidas e questionamentos que surgiram das de-
terminações, sendo que no momento deste relato 
os pontos levantados ainda não foram respondidos 
pela Secretaria.

Por solicitação do Conselho Deliberativo, para 
discutir o assunto de forma ampliada na REAL 
GRANDEZA, foi realizado em 23 de outubro um 
encontro de um dia inteiro com a participação  de  
Diretores, Conselheiros Deliberativos e Fiscais, 
além de Gerentes, Técnicos e Consultores da área 
atuarial e da área jurídica, reunindo cerca de 25 
pessoas.

Embora o encontro não tivesse caráter delibe-
rativo, algumas conclusões iniciais foram alcança-
das, a saber:
1  Deverá ser elaborado um novo Plano de 

Custeio do Plano BD, a ser submetido à 
aprovação do Conselho Deliberativo,  e  que 
irá substituir o Plano Especial de Custeio que  
vigora desde 1995.

2  Não haverá tratamento em separado para o 
benefício de pensão por morte, com custeio 
e contribuição independentes, de vez que se 
trata de um dos benefícios do Plano BD, visto 
como um todo.

3 - A contribuição dos assistidos deve ser carac-
terizada como normal e como tal deveria ter 
uma contrapartida da contribuição das Patro-
cinadoras.

4 -  As premissas atuariais hoje adotadas serão 
mantidas, em princípio: tábua de mortalida-
de, taxa de juros e hipóteses de entrada em 
benefício. 

5  Caso não se consiga superar a determina-
ção da SPC, administrativamente, ou na 
Justiça, o custo administrativo do Plano 
BD,  hoje  coberto pelas patrocinadoras, 
deverá ser incluído no novo custeio, ra-

teando-o  entre Patrocinadoras, participan-
tes e assistidos.

6  O  custo administrativo do Plano BD repre-
senta hoje um montante superior a R$ 20 
milhões ao ano e impactará significativa-
mente o novo custeio, caso não se supere 
a determinação da SPC de desobrigar as 
patrocinadoras deste compromisso assu-
mido desde a criação da REAL GRANDE-
ZA, em 1971.

7  Para implantar o novo Plano de Custeio, com 
novas taxas de contribuição, é necessário 
aprovar alteração do Regulamento do Plano 
BD, o que exige a aprovação do Conselho 
Deliberativo, das patrocinadoras ( implica na 
aprovação do órgão de controle das Estatais 
– DEST) e finalmente da SPC. 

8   Apesar da determinação da Fiscalização, 
prosseguirão os esforços da REAL GRAN-
DEZA para  utilizar o Fundo Previdencial 
para liquidar o compromisso representado 
pelas provisões matemáticas a constituir, 
superiores a R$ 300 milhões, atribuído aos 
participantes.

9 -  Serão  efetuados cálculos dos recursos ne-
cessários para elevar a pensão por morte 
para até 70% do benefício de aposentadoria 
visando utilizar, para esse fim, parte do supe-
rávit  existente no Plano BD.

10  O aumento da pensão por morte de 45% para 
70% do benefício de aposentadoria depen-
derá, também, de revisão de regulamento do 
Plano BD, o que implica na aprovação das 
mesmas instâncias listadas acima.

É importante relatar que o Conselho Delibe-
rativo tem dois novos conselheiros indicados pela 
Patrocinadora FURNAS,  e os respectivos suplen-
tes, em substituição aos que completaram o seu 
mandato em outubro de 2007, conforme divulgado 
pela Real Grandeza.

Os conselheiros indicados pelas patrocinado-
ras, conforme prevê a lei e o Estatuto, escolheram 
o novo Presidente do Conselho, conselheiro Ruy 
Campello,  em substituição ao conselheiro Everton 
Zveiter, que concluiu o seu mandato.

O Conselho Deliberativo decidiu nomear o 
conselheiro suplente Pedro Trotta para coordenar 
o Comitê do PLAMES, em substituição ao conse-
lheiro suplente Roberto Kurrik que concluiu o seu 
mandato.

Desde que foi instituída a CAEFE, em 2000, consta 
em seu Estatuto que o custo administrativo da Caixa 
seria arcado pelas Empresas Associadas FURNAS e 
ELETRONUCLEAR, sendo esta disposição ratificada 
quando da revisão do Estatuto no início de 2007, 
para adequálo às determinações do Novo Código 
Civil Brasileiro.
Entretanto, o Tribunal de Contas da União  TCU, órgão 
fiscalizador de FURNAS, pelo Acórdão nº 354/2006, 
publicado no Diário Oficial da União em 28/03/2006, 
vem desde lá argüindo, entre outras pendências de 
FURNAS, a inexistência de amparo legal e falta de 
prestação de contas do repasse de FURNAS à CAEFE. 
Em setembro de 2007, os dirigentes da CAEFE foram 
informados por FURNAS que o TCU conseguiu Liminar 
para suspender o repasse de FURNAS à CAEFE, até 
que seja julgado o mérito da questão.

A CAEFE encaminhou pela primeira vez a proposta de 
Seguro de Vida em Grupo para que seus associados 
se manifestem se querem permanecer com o seguro, 
em função das determinações do Novo Código Civil 
Brasileiro. 
Pela primeira vez os associados da CAEFE, na 
condição de Pensionistas da REAL GRANDEZA, 
terão o direito de pertencer à referida apólice, nas 
mesmas condições dos demais segurados, conquista 
que nossos associados pensionistas sempre nos 
solicitaram. Para tanto procurem a CAEFE para se 
inscrever no seguro e verificar o prêmio a pagar.
As coberturas são praticamente as mesmas da 
apólice anterior, diferenciando apenas quanto a 
Invalidez Permanente antes por Doença e agora 
Funcional, atendendo a nova legislação de seguro de 
pessoas. A Invalidez por Acidente (Total ou Parcial) 
foi mantida. 

O PRêMIO A PAGAR CRESCEU 21%
EM RELAçãO AO ANTERIOR.

É importante que aqueles que quiserem 
permanecer no seguro devolvam as 2 vias da 
Proposta devidamente assinadas e com o campo 
Beneficiários (a quem você quer deixar o seu 
seguro) preenchido.

REPASSE DE FURNAS

SEGURO DE VIDA 
EM GRUPO

CAEFECAEFE
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