FÓRUM PERMANENTE DOS PARTICIPANTES E
ASSISTIDOS DA FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA
APÓS-FURNAS • ASEF • ASEN • SENGE-MG • SENGE-RJ • SINDEFURNAS • SINTEC-RJ
• SINDEL • SINDEPPERJ • SINDIELETRO-MG • STIEESP • SINEFI • SINERGIA-ES • SINAERJ
• SINTERGIA-RJ • STIEEC/SINERGIA-SP • STIEENNF • STIEPAR • STIU-DF

ELEIÇÃO DA FRG VALORIZA O PROCESSO DEMOCRÁTICO
O processo eleitoral da Fundação Real Grandeza teve
a apuração dos votos finalizada no dia 14/11/2017 e
apontou como novos gestores as seguintes
candidaturas eleitas:
Diretoria de Seguridade – Patrícia Melo
Diretoria de Ouvidoria – Horácio de Oliveira
Conselho Deliberativo
Fernando Ribeiro Queiroz e Felipe Ferreira Araújo
Tania Vera Vicente e Ivan Cunha Mourão
Nelson Bonifácio Pereira e Willy Correa Ramos
Ao Conselho Deliberativo, órgão máximo da FRG,
compete, essencialmente, a fixação dos objetivos e
políticas institucionais, bem como a política geral dos
planos de benefícios previdenciários e dos planos de
assistência à saúde.
Ao Diretor Ouvidor, receber as reclamações,
sugestões ou representações, formular propostas para
melhoria da eficácia na concessão e manutenção dos
benefícios e intermediar o relacionamento entre a
REAL GRANDEZA e seus Participantes e Assistidos.
A Diretoria de Seguridade terá como atribuição
administrar os Planos de Benefícios previdenciários da
REAL GRANDEZA, bem como administrar os Planos
de Assistência à Saúde.
Os sindicatos e associações que compõem o Fórum
da FRG parabenizam a todos os candidatos que
concorreram. Com o pleito encerrado não há mais
concorrentes, as urnas são soberanas e a vontade do
eleitor deve ser respeitada. É hora de somar esforços
e lutar por uma FRG cada vez mais sólida e juntos
aumentar as blindagens da Fundação, em relação às
interferências políticas.

A participação na votação foi expressiva. Para a
Diretoria de Seguridade, por exemplo, tivemos 1715
votantes (brancos e nulos incluídos). Patrícia Melo
nossa nova Diretora de Seguridade conquistou mais
de 53% desses votos (911 votantes).
Para a diretoria de ouvidoria votaram 2350 pessoas.
Horário de Oliveira conquistou 1529 votos, ou seja, um
percentual de 65% dos votos. Horácio e Patrícia
assumem uma importante função mostrando a todos,
governo e patrocinadoras, que contam com o apoio da
maioria dos participantes.
As demandas dos eleitos não são pequenas. Temos
problemas urgentes relacionados à necessidade de
um plano previdenciário que amenize a situação dos
tetados do plano BD; à gestão eficiente do plano CD,
para diminuição do custo administrativo; à cobrança
do PIS/COFINS da patrocinadora Furnas, no que
tange o plano previdenciário e de saúde; à melhoria
da rede de atendimento para o plano de saúde de
Furnas, e à gestão eficiente de modo a conter o déficit
nos Planos Especial e Básico do Plames. Além disso,
precisamos que os novos eleitos engajem a luta
contra o PLP 268, que visa mudar a governança dos
fundos de pensão. Somado a tudo isso, precisamos
que a gestão dos investimentos seja sempre alvo de
atenção, impedindo que atos de governo ou de outrem
afetem nosso patrimônio.
Aos eleitos, contem conosco para as lutas diárias,
para defender o resultado das urnas e para uma
FRG verdadeiramente blindada de gestores que
possuem dois chapéus, e que esquecem da REAL
finalidade deste Fundo de pensão: focar nos
participantes e assistidos e trata-los com
GRANDEZA.

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA é nosso patrimônio. Vamos juntos
acompanhar seu dia-a-dia e estar a postos para defendê-la!

