
 

 

 

 

 

 

O trabalho voluntário não espera recompensa. É assim que a APÓS-FURNAS funciona desde sempre: 

Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais diariamente dedicam seu tempo e esforço, sem 

qualquer remuneração, para proporcionar maior dignidade aos aposentados e pensionistas.  

Porém, algumas vezes, vem um reconhecimento que esquenta o coração, que alimenta a motivação 

de continuar neste trabalho sem fim. 

É como o que aconteceu com nossa vice-Diretora Administrativa, Leila 

Fonseca – usuária e entusiasta das Clínicas FRG em Copacabana e 

Passos-MG, e que muito contribuiu na preparação do ELO Digital nº 14 

(julho de 2022), que foca no programa Linha de Cuidado da FRG. 

Por isso, quando a Clínica se mudou para instalações mais amplas, na 

Av. N. Sra. Copacabana, 500, Leila foi uma das convidadas para a 

inauguração. Entrevistada para o Conexão Saúde nº 21, da FRG, Leila 

foi só elogios: “Gostei muito da organização e da estrutura do novo 

espaço” disse ela. “O trabalho destes profissionais é excelente”. 

Em 2023, o reconhecimento veio na pessoa da 

nossa Diretora Social, Isaura Brandão, indicada 

pela Real Grandeza para o evento do Dia do 

Aposentado, promovido pela ABRAPP em 24 de 

janeiro – transmitido ao vivo pelo YouTube. 

Isaura  acompanhou todas as palestras daquele dia 

e recebeu das mãos do Diretor-Ouvidor da Real 

Grandeza, Henrique Trigueiro, um Certificado de 

Participação, como um gesto simbólico de 

homenagem a todos os aposentados da Fundação. 

A frase de Isaura destacada pela Real Grandeza na 

sua página de notícias resume o espírito de todos 

que trabalham na APÓS-FURNAS: “O trabalho 

social encanta pelo poder que tem de transformar 

a vida das pessoas e construir relacionamentos afetivos. E fazer alguém feliz é algo que não tem preço.” 

Quer saber mais sobre seus colegas voluntários que trabalham por você na APÓS-FURNAS?  

Escreva para o nosso e-mail aposfurnas@aposfurnas.org.br, que a gente entra em contato para esclarecer. 
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Diretoras da APÓS-FURNAS são notícia na FRG 
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