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38 ANOS com você

Nossa história é a sua história.

Editor: Guto Rolim (MTb 13.880/80) | Conteúdo: Equipe APÓS-FURNAS | (21) 2286-8267/2527-5359Editor: Guto Rolim (MTb 13.880/80) | Conteúdo: Equipe APÓS-FURNAS | (21) 2286-8267/2527-5359

+55 21 98491-8701 aposfurnas@aposfurnas.org.br fb.com/aposfurnasreal @aposfurnas www.aposfurnas.org.br

Rio de Janeiro,
24 de abril de 1984.

Prezado (a) Companheiro (a),

A preocupação de manter viva a memória de FURNAS, cara a todos nós, bem como de acom-
panhar mais de perto as atividades desenvolvidas pela REAL GRANDEZA, à qual esta-
mos intimamente ligados, motivou o grupo abaixo a iniciar movimento no sentido de 
reunir os assistidos pela REAL GRANDEZA, na condição de aposentados, em torno de 
associação representativa, de forma organizada.

Com esse objetivo, vem o mesmo, pela presente, consultá-lo (la) sobre o interesse que 
possa ter em participar desta iniciativa, pedindo, para tanto, a gentileza de devol-
ver ao MOVIMENTO APÓS-FURNAS, com a possível urgência, preenchido, o questioná-
rio anexo.

Espera, o grupo, brevemente retornar ao (à) companheiro (a) com novas informações a 
respeito,

atenciosamente,

O QUE COMEMORAMOS HOJE SÃO TODAS AS CONQUISTAS,
AS LUTAS E AS ALEGRIAS QUE VIVEMOS NESTES 38 ANOS.

CARTA DE LANÇAMENTO DA APÓS-FURNAS

M 1984, alguns aposenta-

dos já vinham percebendo Edistorções nas suas com-

plementações, e decidiram criar 

uma Entidade que representasse 

os assistidos perante a Fundação 

Real Grandeza, Furnas e outras 

instituições. 

A carta ao lado, assinada por 13 pio-

neiros, foi o início de um movimento 

que culminou na constituição da 

APÓS-FURNAS, em 12 de setem-

bro de 1984.

A APÓS-FURNAS orienta seus 

associados a buscarem 

Justiça. 

seus direitos 

na 

E em 1995, começa a impetrar ações 

coletivas para defender a FRG ante 

Furnas e a União; para evitar 

privatização de Furnas; para fazer 

cumprir os Regulamentos e o 

Estatuto da Fundação.

Um propósito igualmente importante para a APÓS-FURNAS é fazer com que 

as amizades que se formaram na Empresa se fortaleçam, nunca se percam.

união e 
confraternização

1988 1989 / 1995
A APÓS- FURNAS passa a 

indicar um membro para o 

Conselho de Curadores 

(hoje, Deliberativo) da Real 

Grandeza.

2002
A APÓS-FURNAS  intensifica sua luta 

pelo direito a um Plano de Saúde 

acessível a todos.

A APÓS-FURNAS amplia a 

mobilização dos associados 

em defesa de Furnas e da 

Real Grandeza contra 

interesses externos.

1999


