
VOTE CHAPA 12 para o Conselho Fiscal da Fundação Real Grandeza 
  
A Fundação Real Grandeza (FRG) tem como missão, gerir com responsabilidade e eficiência os planos 
previdenciários e de saúde , de modo que garanta os benefícios a seus participantes a um valor justo . Ao 
Conselho Fiscal da FRG , compete examinar e aprovar os balancetes, dar parecer sobre o balanço anual, as 
contas e os atos da Diretoria Executiva e da Organização Administrativa, examinar, a qualquer tempo, livros e 
documentos, lavrar, em livro de atas e pareceres, os resultados dos exames procedidos, apresentar ao 
Conselho Deliberativo pareceres sobre os negócios e operações do exercício, tomando por base o Balanço e a 
Demonstração de Receitas e Despesas. Neste contexto, o processo eleitoral  para escolha dos representantes 
dos ativos e assistidos  no Conselho Fiscal da entidade, torna-se extremamente estratégico e de 
fundamental importância para os próximos anos. 
 

Vivemos um cenário desafiador e que exige atenção e  comprometimento: 

- A Reforma da Previdência  sinaliza com a abertura do mercado  da previdência complementar para 
os bancos privados ; 

 
 
 

- O governo federal traçou um cronograma para fusão dos órgãos reguladores Previc  (previdência 
complementar fechada) e Susep  (previdência complementar aberta) nos próximos meses; 

 
 
 

- No contexto das resoluções CGPAR nº 22, 23 e 25 , há o interesse da Eletrobras em fazer um único 
fundo de pensão  para todas as empresas do Grupo. O mesmo movimento também é feito pela Holding 
nos planos de saúde ; 

 
 
 
 

- Na área investimentos, todos os analistas apontam que com a queda das taxas de juros , será 
necessário diversificar  para bater as metas atuarias . 

 
Diante de tantos desafios, a CHAPA 12  se candidata para representar os participantes  (ativos) no Conselho 
Fiscal da nossa Fundação Real Grandeza. A chapa é composta por Victor Costa (titular)  em Furnas há cinco 
anos lotado no EC-Botafogo  na Superintendência Jurídica e Heber Cardoso (suplente)  em Furnas há vinte e 
um anos lotado na GRG.O em Itumbiara-GO . 
 
Pelo momento que vivemos, é de suma importância que tenhamos um Conselho Fiscal forte  e é fundamental  
que sejam eleitos candidatos com posicionamento, capacitação técnica e noção de repr esentação para 
manter a nossa FRG forte, protegida de influências políticas, modernizada e focada exclusivamente na 
sua missão . Victor Costa, que já possui a certificação exigida para o cargo (CPA-20), tem experiência de 10 
anos no mercado financeiro , é diretor da Associação dos Empregados de Furnas (ASEF) e representante 
dos ativos  no Comitê de Investimentos da FRG (CIRG). Heber Cardoso, por sua vez, é formado e pós 
graduado em Direito , dirigente do Sindefurnas  e membro do Fórum  Permanente dos Participantes e 
Assistidos da FRG. 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

Veja como e quando votar na Chapa 12 para o Conselho Fiscal da FRG: 

1 – Você pode votar em somente uma chapa para o Conselho Fiscal. Se você for ativo, 

vota em uma chapa dos ativos (Chapa 12). Se for aposentado/pensionista, vota em 

uma chapa dos assistidos; 

2 – A votação é feita por um kit com cédula em papel que será enviada a todos junto 

com o envelope carta/resposta a partir de 15/10/2019; 

3 – A votação poderá ser feita por Correios, malote das patrocinadoras ou das urnas 

coletoras; 

4 – Atenção aos prazos: as urnas estarão disponíveis entre 11 e 13/11/2019 (2ª e 4ª 

feira), na sede da FRG, Furnas EC-Botafogo, UHE Furnas (MG), Sede Eletronuclear (RJ) 

e Eletronuclear Angra (RJ). 13/11/2019 será a data limite para a postagem nos 

Correios e a chegada dos votos por malote (para a FRG) será permitida até 

09/12/2019, quando começa a apuração dos votos. 

 

 

 

 

 

 

Por uma FRG cada vez mais forte, exerça seu 

direito de voto! Vote em quem te representa! Vote 

em quem se compromete com a perenidade da 

nossa Fundação Real Grandeza! VOTE CHAPA 12! 

Apoie esta ideia! 

 

Para maiores informações, para tirar dúvidas e para saber como apoiar a nossa campanha, contate os nossos canais: 

 

        E-mail: chapa12frg@gmail.com 
 

        Whatsapp: 21 98534-8535 

 

        Facebook: https://www.facebook.com/Chapa-12-Victor-e-Heber-Conselho-Fiscal-FRG-105886590807241/ 


