
Em 38 anos de existência, a APÓS-FURNAS fez muito na defesa dos seus asso-
ciados e das entidades com quem eles se relacionam.

Para comemorar esta história, a APÓS-FURNAS realizou um encontro de associados 
do Rio de Janeiro na Confeitaria Colombo, com a finalidade de integrar e reafirmar que 

a Associação é um coletivo de pessoas que se reúnem com um objetivo comum.

Foi assim que a APÓS-FURNAS nasceu, foi assim que conquistou cada vitória, e 

será assim que vai continuar seu trabalho de lutar pelos direitos e interesses de 

todos aposentados e pensionistas.

Compartilhe esta mensagem e traga um amigo para a APÓS-FURNAS. 

Este ano, com o risco menor para a sua saúde, a APÓS-FURNAS já está planejando 
a retomada dos eventos de confraternização de final de ano nas Regionais e no Rio.

Nosso Coral completou 20 anos de ativida-
de quase ininterrupta (com uma breve pausa 
durante a pandemia).

Agora, com o ambiente um pouco mais segu-
ro, retomou os ensaios (com o gentil apoio da 
AAFBB) e voltou a representar nossa Asso-
ciação em eventos institucionais.

No dia 13/09, apresentou-se em grande estilo 
na UFF – a convite daquela universidade –, 
que emitiu um Certificado de Participação 
para os coralistas e convidados identificados.

A Sede da APÓS-FURNAS continua recebendo adaptações para 
tornar sua presença aqui cada vez mais confortável e prazerosa. 
Novas poltronas e um lindo mural histórico na recepção, e um sinal 
de wi-fi mais potente e veloz para você navegar enquanto espera 
atendimento.

SEU LUGAR É AQUI!
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Aniversário da APÓS-FURNAS e do 
nosso Coral agitam o mês de Setembro

Uma longa história para celebrar

Coral da APÓS-FURNAS completa 20 anos

APÓS-FURNAS cada 
vez mais bonita
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