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Victor e Heber propõem um mandato diligente e proativo na fiscalização do melhor cumprimento da missão da FRG, que consiste em gerir com responsabilidade e eficiência os planos 
previdenciários (BD e CD), de modo que garanta os benefícios aos seus Assistidos e Pensionistas com a segurança de uma boa administração. A dupla também propõe um olhar clínico nas 
questões de saúde, investimento e ouvidoria pela perenidade da nossa Fundação. 

VICTOR RODRIGUES DA COSTA 
(TITULAR)

HEBER RUBENS CARDOSO
(SUPLENTE)

Victor Rodrigues da Costa trabalha em Furnas na Supe-
rintendência Jurídica desde 2013. Antes disso, trabalhou por 10 
(dez) anos no mercado financeiro, atuando nos segmentos de 
Bovespa e BM&F. Com experiência na representação de empre-
gados, Victor Rodrigues da Costa é diretor da Associação dos 
Empregados de Furnas – ASEF, membro do Fórum Permanente 
dos Participantes e Assistidos da FRG e membro do Comitê de 
Investimentos da REAL GRANDEZA – CIRG. 
• MBA em Finanças e Gestão Corporativa (UCAM) – em con-

clusão;
• Pós-Graduado em Inteligência Competitiva (UNESA);
• Graduado em Arquivologia (UNIRIO);
• Certificado ANCORD Agente Autônomo de Investimento (2013);
• Certificado CPA-20 (2017) – Certificação profissional ANBIMA – Série 20 – certificação 

exigida para Conselheiros Fiscais em Fundos de Pensão. 

Heber Rubens Cardoso trabalha em Furnas desde 1998 
como Eletricista de Linhas de Transmissão, lotado na GRG.O 
(Itumbiara). Bacharel em Direito (ULBRA) e Pós-Graduado em 
Direito Processual do Trabalho e Direito Público (UNIDERP), 
Heber Rubens Cardoso tem sólida experiência na representa-
ção de empregados enquanto dirigente do SINDEFURNAS pela 
segunda gestão seguida e membro do Fórum Permanente dos 
Participantes e Assistidos da REAL GRANDEZA.
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RENATA APARECIDA SILVA RIBEIRO
(SUPLENTE) 

MÔNICA REIS
(TITULAR)

Mônica Reis ingressou em Furnas em 2002 como contratada 
e em 01.07.2004 como funcionária efetiva, através do concurso 
público de 2002. Prestou serviço na Diretoria Técnica e posterior-
mente Diretoria de Construção: no Gabinete da Superintendência 
de Geração, na Termelétrica de Santa Cruz, na Assessoria de Lici-
tações e Projetos, na Usina de Simplício como Chefe da Divisão 
Administrativa.

Na Diretoria Administrativa: foi Chefe da Divisão de Centro de 
Serviços Compartilhados Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, Superin-
tendente de Centro de Serviços Compartilhados, e Coordenadora 
do projeto de Implantação do Centro de Serviços Compartilhados 
do Sistema Eletrobrás. 

Passou 2 (dois) anos cedida à Eletronuclear, onde ocupou o cargo de Diretora de Adminis-
tração e Finanças. E nesse momento, de volta a Furnas, trabalhando na Diretoria de Regulação 
e Comercialização. 

Renata Aparecida Silva Ribeiro trabalha em Furnas 
desde fevereiro de 2005, trabalhando na Usina Luiz Carlos Bar-
reto de Carvalho e na Usina de Furnas, na área de gestão de 
contratos, contas a pagar e gestão de transportes.

No período de 2009 a 2010 participou do Projeto Sintonia, 
atuando como multiplicadora SAP-MM, ministrando treinamen-
tos da ferramenta em várias áreas da empresa. Atuou no Centro 
de Serviços Compartilhados de Furnas de 2013 a 2019, sendo 
que entre os anos de 2017 e 2019 foi coordenadora e gestora 
na área de suprimentos.

Hoje atua na área de Controles Internos e Gestão de Riscos. 

PROPOSTAS

1. Exercer, de fato, a função de fiscal que examina, vistoria, zela, verifica e supervisiona 
as contas;

2. Acompanhar e fiscalizar os atos da gestão, zelando pela perenidade e sustentabilidade 
da Fundação;

3. Inovação dos controles e processos;

4. Acompanhamento sistemático do Plano de Saúde;
5. Orientar e acompanhar o Plano de Sustentabilidade, os Investimentos e Sistema 

Atuarial;
6. Contribuir e orientar os atos do Conselho Deliberativo;
7. Emitir parecer sobre as contas e propostas orçamentárias. 
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Nossa luta será unirmos esforços e dedicação por uma Fundação cada vez mais voltada aos participantes ativos e assistidos, com uma governança forte e sólidos controles internos, 
lutando pela perenidade de nossa entidade, de onde virá certamente um futuro melhor para cada um de nós. 

JOSÉ HENRIQUE DA COSTA
(TITULAR)

LÁZARO MENEZES BRITO
(SUPLENTE)

• Profissional de Nível Superior lotado no Gabinete da Presidência 
de Furnas, admitido em 2005. Atualmente é Secretário 
Executivo da Comissão de Ética de Furnas e Secretário Adjunto 
do Fórum Nacional de Ética das Empresas Estatais.

• Pós-Graduação na Escola de Políticas Públicas da Cândido 
Mendes, mercado de Energia  Elétrica, políticas de governo.

• Detentor de Certificação emitida pelo ICSS (Instituto de 
Certificação de Seguridade Social) – 8 (oito) anos de 
certificação.

• MBA em Previdência Complementar (Instituto IDEAS –Coppe/
UFRJ).

• MBA em Gestão Empresarial – Finanças (Coppead/UFRJ).
• Pós-Graduações em Engenharia Econômica e em Direito Tributário (Faculdades Integradas 

Estácio de Sá). 
• Graduação em Direito e em Administração de Empresas.
• Responsável pela implantação, em 2001, do Plano CD na DBA Engenharia de Sistema, em 

conjunto com a Petros (Fundo de Pensão da Petrobras).
• Membro Titular do Conselho Fiscal da REAL GRANDEZA de 2011 a 2015. 

Lázaro Brito trabalha em Furnas desde março de 1992 
no Centro Tecnológico de Engenharia Civil em Goiânia (GST.E). 
Atua na gestão de projetos de P&D e também realiza trabalho 
em análise e gestão de riscos nos projetos de transmissão 
coordenados pela EP.E. Participou do Projeto Sintonia como 
Multiplicador SAP no módulo FIAA. Atuou como Auditor de 
qualidade e sistema de gestão ISO 9001 em empreendimen-
tos de geração, tais como as Usinas de Serra do Facão, Bata-
lha, Simplício e Santo Antônio. Desenvolveu diversos sistemas 
computacionais no âmbito dos laboratórios de concreto e 
solos de Furnas. Possui MBA pela FGV em Gestão Financeira, 
Controladoria e Auditoria. 
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ANTONIO DOS SANTOS MAGALHÃES 
(TITULAR)

JOSE AUGUSTO ALBINO ANGELO
(SUPLENTE)

Furnas Centrais Elétricas S.A.
Admitido em 02.08.1976 no Departamento de Auditoria Interna
• Economista
• Execução de auditorias em todas as Áreas Regionais da Empresa e no Escri-

tório Central, nas várias atividades, hoje denominadas processos, tais como: 
Caixa, Bancos, Almoxarifados de construção e de operação, Aquisições no 
país e no exterior, Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilidade, Emprés-
timos e Financiamentos, Contratos de Obras de Grande Porte, tais como: 
Linhas de Transmissões, Construções e Ampliações de Subestações, Constru-
ções de Vilas Residenciais, Estações de tratamento de água, Lançamento de 
concreto em barragens de Equipamentos de Grande Porte, Mão de Obra, 
Consultorias, Projetos, Convênios diversos, Auditorias Especiais, Auditoria Analítica com levantamento de 
rotinas e processos por fluxogramas, e as respectivas análises.

• Na FRG: Auditorias em Empréstimos e Financiamentos, Faturamentos médicos e de clínicas/hospitais, Con-
vênio com o INSS, Investimentos.

• Em 1994 no Departamento de Controle Interno, análise de contas e sistemas: Folha de Pagamento, Mate-
riais, Contabilização, Movimentação Numerário etc. 

Gestão Sindical:
• De agosto de 1997 a agosto de 1999 eleito Conselheiro Fiscal da ASEF.
• De dezembro de 2004 a junho de 2008 e de março de 2013 a janeiro de 2017 eleito Diretor da ASEF; 

gestão administrativa e financeira, luta política em defesa dos trabalhadores nos ACT’s-Acordos Coletivos 
de Trabalho, benefícios e direitos trabalhistas. 

• Em 2007 fui eleito Diretor do SINTERGIA RJ; negociador nos ACT’s específico e nacional, e gestão admi-
nistrativa e financeira.

• Coordenador da Intersindical Furnas 2012/2015.
• Formação: Economista (12/1976), Bacharel em Ciências Jurídicas (12/2002), Ciências Contábeis (incomple-

to), Técnico de Contabilidade.
• Conselheiro Efetivo Eleito do Conselho Regional de Economia do RJ, desde 2016.
• Diversos cursos de especialização em análise de balanços, auditoria, contabilidade, controle interno etc.

PROPOSTA
• A função de Conselheiro Fiscal é rigidamente regulada, mas vamos exercê-la de uma forma pró-ativa, isto 

é, próxima à gestão e aos atos de fato gerados, contribuindo para a solução de eventuais problemas e no 
aprimoramento da governança da FRG. 

• Estabelecer um canal de comunicação com os nossos filiados, informando, permanentemente, as nossas 
atividades e/ou nossos trabalhos na FRG.

• Criar uma programação de trabalho de modo que sejam verificadas várias atividades da FRG. 

Furnas Centrais Elétricas S.A.
Admissão em 03/1998
• Operador de Subestação
Gestão Sindical:
• STIEENNF: em 01/2010 eleito Diretor, atuando em defesa 

dos trabalhadores nas questões de manutenção de 
benefícios e direitos trabalhistas constantes dos Acordos 
Coletivos de Trabalho específico e nacional, além de 
participar na gestão administrativa e financeira.

Formação:
• Cursos Técnicos em eletrotécnica e automação;
• Tecnologia em Sistemas Elétricos;
• Bacharel em Administração;
• Licenciatura em Matemática;
• Pós-Graduação em Gestão de Pessoas/Estratégia;
• Pós-Graduação Docência no Ensino Superior;
• Mestre em Administração;
• Doutorando em Administração;
• Professor universitário de Administração e de Educação Tecnológica desde 2007 na 

UFRRJ – São Fidélis/RJ;
• Coordenador do curso de Administração desde 2010 na UFRRJ - São Fidélis/RJ;
• Vários outros cursos áreas técnica e de gestão;

PROPOSTA
• Exercer as funções legais de Conselheiro Fiscal, observando as preocupações dos 

filiados com a sustentabilidade dos recursos da FRG e as garantias dos benefícios aos 
associados e dependentes, com amparo legal e jurídico, independente do cenário, seja 
ele político, econômico e outros. 

Nosso Compromisso: VERDADE E TRANSPARÊNCIA nas nossas ações e nas nossas comuni-
cações aos filiados. 
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CARLOS HENRIQUE RIBEIRO 
VIRGÍLIO DE CARVALHO (SUPLENTE) 

MIGUEL NUNES DO 
NASCIMENTO FILHO (TITULAR)

• Formação em Ciências Contábeis e MBA em Gestão Empresarial.
• Tempo de serviço de 32 (trinta e dois) anos, aposentado em 

dezembro de 2013.
• Admitido em 01/07/1981, no Departamento de Auditoria, na 

função de Auditor, tendo participado de auditorias nas principais 
áreas da empresa e também na FRG. 

• Com atuação na área de gestão da Qualidade.

Atividades já desenvolvidas: Mobilizador para Implantação de 
Novas Práticas de Gestão; Consultor de Sistema de Gestão da Qua-
lidade; Auditor Líder de Sistemas de Gestão da Qualidade e Meio 
Ambiente; Participação no monitoramento e acompanhamento do desempenho Global por meio 
da metodologia do BSC; Membro do Conselho Deliberativo, Administrativo e Fiscal de diversas 
empresas; Participou do Conselho Fiscal da FRG nos períodos de 2004 a 2008 e 2012 a 2016.

Contribuindo para o aprimoramento da Gestão da FRG com sugestões e recomenda-
ções, com implantação de controles e novas práticas de Gestão.

Todos os processos podem ser aprimorados e melhorados. Esse é o lema de uma 
gestão transparente e de excelência.

• Formação em Administração de Empresas e Análise de Sistemas, 
Pós-Graduação em Gerência de Negócios pela FGV e MBA em 
Gestão Empresarial.

• Tempo de serviço de 37 (trinta e sete) anos, aposentado em 
agosto de 2013. 

• Admitido em 10/05/1976, no Departamento de Auditoria, tendo 
participado de auditorias nas principais áreas da empresa e da 
FRG.

• Gerenciou por quase 9 (nove) anos a Divisão de Seguros em 
Furnas, foi responsável pela implementação de novos produtos 
e atuou como representante de Furnas junto aos mercados de 
seguro da Inglaterra e Espanha, além de ser o Coordenador do Comitê de Gerenciamento 
de Riscos Seguráveis da Fundação COGE, congregando mais de 64 (sessenta e quatro) 
empresas do Setor Elétrico Brasileiro. Além disso, foi o responsável pela inclusão de Furnas 
como membro efetivo da Associação Brasileira de Gerência de Riscos – ABGR. 

• Participou do Conselho Fiscal da FRG no período de 2012 a 2016. 

AGILDO DA SILVA MEIRELES 
(TITULAR)

SERGIO PIRES
(SUPLENTE)

Formação
• Bacharel em Ciências Contábeis, Administração de Empresas e 

Economia, MBA em Finanças, Formação Técnica em Seguros.
Cargos ocupados em Furnas e na FRG
•  Assistente de Contabilidade, Assistente de Contabilidade II e 

Assistente de Contabilidade III
Funções na FRG
• Chefe do setor de contas a pagar
• Chefe do setor de empréstimos
• Adjunto divisão de investimentos renda fixa
Experiência posterior a Furnas/FRG
• Conselho Fiscal APÓS-FURNAS
• Conselho Deliberativo APÓS-FURNAS
• Vice-Diretor Financeiro APÓS-FURNAS
• Vice-Presidente APÓS-FURNAS
• Diretor Administrativo da UNIDASPREV
• Conselho Fiscal UNIDASPREV
• Diretor Financeiro UNIDASPREV
• Membro do Conselho de Administração da APIMEC – Associação dos Profissionais de 

Investimento do Mercado de Capitais
• Membro Suplente do Conselho Fiscal da APÓS-FURNAS
• Certificado pelo ICSS

PROPOSTA
• Exercer com zelo e determinação o cargo de Conselheiro Fiscal, fiscalizar com 

responsabilidade o fiel cumprimento da legislação, o Estatuto, os regulamentos e as 
deliberações do Conselho Deliberativo da FRG.

• Vigilância constante do plano atual.

Formação
• Bacharel em Ciências Contábeis
• Diversos cursos de especialização em Matemática Financeira
Admissão em Furnas – 01/06/1970
• Assistente de Contabilidade na Divisão de Contas a Pagar, 

assumindo diversos cargos nesta Divisão: Assessor de 
Contabilidade I; Assessor de Contabilidade II; Assessor de 
Contabilidade III; Assessor de Contabilidade IV e Adjunto-chefe 
na Divisão de Contas a Pagar.

• Aposentadoria em 30/08/1992.
Participei da APÓS-FURNAS na Diretoria Executiva com os 

seguintes cargos: Diretor Financeiro durante 8 (oito) anos; Presidente do Conselho Fiscal 
durante 2 (dois) anos; Vice-Presidente durante 1 (um) ano; Presidente durante 3 (três) anos 
e 3 (três) meses.

Hoje participo na APÓS-FURNAS como Conselheiro Nato e exerço o cargo de Presiden-
te do Conselho Fiscal na UNIDASPREV.

Exercendo o cargo de Conselheiro Fiscal atuarei com ética e total transparência e 
responsabilidade no cumprimento da legislação, do Estatuto, dos regulamentos e das de-
liberações do Conselho Deliberativo da FRG. 

CHAPA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
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PROPOSTA CONJUNTA
• Transparência de todos os atos de gestão;
• Aprimoramento dos controles e processos;
• Acompanhamento sistemático do Plano de Sustentabilidade;

• Melhorias nos investimentos e sistema atuarial;
• Monitoramento dos Planos de Saúde e Implantação do 

Planejamento Estratégico. 


