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APÓS-FURNAS testa pólo de atendimento regional

para Angra dos Reis e Sul Fluminense

O Tribunal de Contas da União (TCU) descobriu um erro 

bilionário no cálculo de outorga da Eletrobras, o que pode 

inviabilizar a privatização da empresa. Um erro 

metodológico nos estudos técnicos revelou uma 

subavaliação gigantesca no valor da outorga que deve 

ser paga ao Governo pelos novos donos da empresa.

O ministro Vital do Rego, que pediu vista sobre os valores 

envolvidos no processo, identificou erros e os exporá 

quando o processo voltar a ser debatido pelo TCU.

Uma denúncia feita em 2021 pela Associação dos Empregados da Eletrobras (AEEL) ao TCU e outros entes 

do Estado destacou 13 irregularidades no processo de privatização, entre as quais a renúncia de receita da 

União na chamada “descotização” das usinas da Eletrobras. Estas usinas já têm contratos assinados até 

2042, o que imporia à União uma renúncia de receita em prol dos compradores das ações.

Com uma receita anual de R$ 1,5 bilhão, até 2042 seriam R$ 83,2 bilhões. Mas se for considerando o 

aumento anual médio de 5% no preço , o perda chegaria a R$ 230 bilhões 

. No mínimo, porque só no ano de 2021, esse aumento foi de 24,97%.
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As Técnicas Previdenciárias da APÓS-FURNAS voltam a 

fazer atendimento híbrido (presencial e/ou remoto) a partir 
do dia 17 de março, em quintas-feiras alternadas. Porém, 

para ser atendido na sede da Associação, será preciso 

respeitar diversas normas sanitárias.

O Associado:

• Comprovante do ciclo completo de vacinação

• Máscara de proteção

• Chegar ao local não antes de 15 minutos antes da 
hora marcada.

A APÓS-FURNAS:

• Afastamento das cadeiras na Sala de Espera

• Sanitização de todas as instalações

• Barreira acrílica para o atendimento

• Álcool gel a 70% disponível no local.

Nem todo mundo precisará sair de casa para fazer sua prova de 
vida. O Governo usará outros dados para essa confirmação, por 

exemplo: ao renovar o passaporte | ao tirar ou renovar a carteira de 

identidade ou CNH | ao votar | ao transferir um imóvel ou veículo | ao 

fazer uma operação na iniciativa privada. Tais movimentações 
serão identificadas pelos sistemas do Governo, comprovando que o 
segurado está vivo. 

Se o assistido só recebe o benefício e gasta em despesas comuns, sem 
usar órgãos oficiais, caberá ao INSS comprovar que está vivo. "Entidades parceiras do INSS farão a biometria 
na casa do segurado, para que ele não precise se deslocar", afirmou o Presidente do INSS, José Carlos Oliveira.

A maioria dos brasileiros já está consultando o Banco Central para saber se terá valores a receber. Mas já 
surgiram golpes, como gente se identificando como funcionários da estatal, dizendo que você precisa fazer um 
depósito (de baixo valor) para completar um número redondo que seria “o mínimo que o Banco Central libera”.
 É GOLPE!  A única forma de consultar seus valores a receber é pelo site https://valoresareceber.bcb.gov.br/

O Informe de Rendimentos para o Imposto de Renda da FRG está no site www.frg.com.br

O Extrato para Declaração do Imposto de Renda do INSS está no site ou app Meu INSS

IMPORTANTE: Qualquer tipo de 
atendimento deve ser agendado pelos 
telefones (21) 2286-8267 ou WhatsApp 
+55 21 98491-8701.


