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Diretoria-Executiva

EDITORIAL

Rumo ao
crescimento

Mais uma opção de 
declaração on-line 

O atual cenário nas patrocinadoras Furnas e Eletronuclear – que há 
alguns anos não efetuam novas contratações e vêm realizando suces-
sivos planos de desligamento incentivado – impõe grandes desafios 
para a Real Grandeza. Para manter custos administrativos em patama-
res aceitáveis e garantir a sustentabilidade das operações, a saída é a 
ampliação da base de participantes previdenciários e de beneficiários 
de planos de saúde. 

Não por outra razão, a Fundação tem dirigido todos os seus esforços 
para criar as condições necessárias à promoção do crescimento. Isso 
envolve desde mudanças na estrutura organizacional – iniciadas em 
2018, com a adequação do quadro de empregados – até a moderni-
zação de processos e sistemas, a fim de obter ganhos de eficiência na 
gestão e tornar os custos de produtos e serviços mais competitivos. 

Ao longo de 2020, mesmo com todas as dificuldades decorrentes da 
pandemia, a Real Grandeza avançou muito nessa direção. Muitos pro-
jetos foram acelerados, especialmente na área de tecnologia da infor-
mação. Novos planos de previdência e saúde foram desenhados – estes 
últimos já disponíveis – serviços digitais implementados em curto es-
paço de tempo, a fim de superar as restrições impostas pela pandemia. 

Por tudo isso, a Real Grandeza chega aos 50 anos, completados em 
agosto, rejuvenescida e com otimismo em relação ao futuro, ainda que 
a crise sanitária continue a trazer incertezas no presente. Mas o foco 
da entidade sempre foi – e continua sendo – longo prazo. O histórico 
de resiliência e de sair de crises em condições muitas vezes melhores, 
contribui ainda mais para impulsionar os projetos em curso.  

As condições de crescimento estão criadas. A trajetória de solidez, 
a governança robusta e as competências desenvolvidas na gestão de 
previdência e saúde aproximam cada vez mais a Real Grandeza da con-
quista de seus objetivos. 

 É isso que mobiliza a todos, neste momento de celebração de meio 
século de existência da Fundação. Parabéns a todos!

Boa leitura. 

A fim de atender as demandas dos participan-
tes e assistidos, a Real Grandeza ampliou o rol das 
declarações que podem ser obtidas on-line. Com 
isso, já é possível emitir diretamente do Portal da 
Real Grandeza declaração com a data de adesão 
aos planos previdenciários administrados pela 
Fundação. A informatização desse procedimento 
trouxe comodidade e agilidade. Com a novidade, 
consegue-se o documento imediatamente, com 
certificação digital, sem precisar entrar em con-
tato com os canais de atendimento da entidade.

O modelo da declaração é padronizado, pos-
sui validade legal, código de autenticação e QR-
-Code, garantindo originalidade e segurança ao 
documento, além da possibilidade de validação 
por meio de smartphone e tablet.

Para acessar o serviço basta entrar no Portal da 
Real Grandeza, por meio do endereço eletrônico 
www.frg.com.br e acessar a “Área do Participan-
te”, informando o IDFRG e a senha previamente 
cadastrada. Em seguida, acesse a opção “Veja 
mais”, no campo “Previdência”, selecione o serviço 
“Declaração on-line” e escolha o documento a ser 
impresso.
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CAPA

A Real Grandeza chega aos 50 anos, completados no 
dia 5 de agosto, preparada para o futuro. Ocupa a 9ª 
posição entre os maiores fundos de pensão fechados do 
país, com patrimônio de R$ 19 bilhões, distribuídos entre 
os participantes dos Planos BD (Benefício Definido) e CD 
(Contribuição Definida), e com mais de 40 mil beneficiários 
dos planos de assistência à saúde administrados. Revisitar 
essa trajetória contribui para a definição de estratégias 
futuras, cujo norte é o crescimento e a sustentabilidade das 
operações da entidade, tendo como foco os compromissos 
de longo prazo assumidos nessa caminhada.

Real Grandeza completa 
50 anos de olho no futuro

Sérgio Wilson Ferraz Fontes
Diretor-Presidente da Fundação Real Grandeza

O mês de agosto é um mês muito especial para a Real Gran-
deza. Neste mês completamos 50 anos de existência. São 50 
anos de compromissos cumpridos. 

Furnas foi pioneira ao criar a Real Grandeza em 1971. Aliás, a 
história da Real Grandeza se confunde com a própria história da 
previdência complementar no Brasil, eis que a Real Grandeza foi 
um dos primeiros fundos de pensão a existir no país. 

Milhares de trabalhadores de Furnas, da Eletronuclear que 
veio posteriormente patrocinar a Real Grandeza para seus em-
pregados e da própria Real Grandeza usufruem dos benefícios e 
da segurança da Real Grandeza. Nós pagamos hoje cerca de R$ 
100 milhões mensais em benefício de aposentadoria e pensão, 
R$ 1,2 bilhão por ano. 

Para isso, a Real Grandeza vem ao longo desse meio século de 
existência se modernizando, aprimorando seus processos a fim 
de oferecer cada vez mais produtos e serviços melhores e mais 
confiáveis.

Não à toa a Real Grandeza recebeu recentemente os selos de 
Autorregulação e Governança Corporativa e de Gestão de Inves-
timentos, concedidos pela Abrapp num processo extremamente 
rigoroso. Apenas duas entidades, das 300 existentes no país, têm 
ambos os selos concedidos pela Abrapp.

Acabamos de receber também da Unidas, entidade que con-

“50 anos  de compromissos cumpridos”

grega as autogestões em saúde, o prêmio Unidas IDSS concedida 
para aquelas operadoras de saúde que atingem a excelência na 
gestão dos seus planos de saúde. Expresso nesse índice IDSS, que 
significa Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, e que 
é aferido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
entidade reguladora dos planos de saúde no país.

A Fundação também é amplamente reconhecida no Brasil 
e até no exterior pelas suas práticas pioneiras de consideração 
dos fatores ambientais, sociais e de governança nos seus investi-
mentos, a famosa sigla ISG muito comum hoje aparecer até nos 
jornais. 

A Real Grandeza chega aos seus 50 anos como o 9º maior fun-
do de pensão do país em patrimônio: são 19 bilhões distribuídos 
nos seus dois planos previdenciários, o BD (Benefício Definido) e 
o CD (Contribuição Definida), e com mais de 40 mil beneficiários 
nos planos de assistência à saúde.

É com orgulho, portanto, que comemoramos os primeiros 50 
anos da Real Grandeza dos muitos anos que teremos pela fren-
te continuando a cumprir seus compromissos assumidos desde 
a sua fundação. Uma condição muito própria de uma entidade 
que lida com sobrevivência das pessoas em seus produtos de 
saúde e previdência para oferecer um futuro seguro e melhor 
para todos que dela dependem.
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1971 – Em 29 de julho, Furnas Centrais 
Elétricas cria uma fundação de 
seguridade social. Em 5 de agosto, 
nasce oficialmente a Fundação Real 
Grandeza.

1972 – Em 3 de janeiro, a Real Grandeza 
inicia as operações no prédio 
localizado à Rua São João Batista, nº 
60, em Botafogo, Zona Sul do Rio de 
Janeiro. Encerra o ano com 99,72% 
dos funcionário de Furnas no quadro 
de filiados.

1973 – Aperfeiçoamento e ampliação dos 
benefícios, especialmente na Saúde.

1974 – No fim do ano, a Real Grandeza já 
contava com 49 aposentados.

1975 – A Real Grandeza atinge a marca de 
6.365 filiados. 

1977 – Editada a Lei 6.435, a primeira 
regulamentação dos fundos de 
previdência complementar do Brasil.

1985 – Criado o Plano de Assistência 
Médico-Hospitalar (Plames), 
com objetivo de suplementar os 
benefícios concedidos pelo plano 
médico-assistencial de Furnas.

1988 – O Plames foi estendido aos 
aposentados. Depois aos agregados 
(1989) e pensionistas (1996).

1994 – A Real Grandeza atinge patrimônio 
de R$ 560 milhões. A sua logomarca 
logo passa por adaptações ganhando 
cores e linhas mais espessas. 

1995 – A FRG se muda para a nova sede, à 
Rua Mena Barreto, nº 143, e cria o 
quadro próprio de funcionários.

1997 – A Eletronuclear entra como nova 
patrocinadora da FRG. A Fundação 
ingressa no grupo das entidades com 
patrimônio superior a R$ 1 bilhão.

1998 – Emenda Constitucional 20 disciplina 
o funcionamento dos fundos de 
pensão vinculados a estatais.

1999 – Promulgada a Lei 9.876, que 
estabeleceu novos parâmetros para 
o setor de previdência complementar.

2000 – Instituída a Caixa de Assistência 
dos Empregados de Furnas e 
Eletronuclear (Caefe).

2001 – Aprovadas Leis Complementares 108 
e 109, marcos regulatórios do setor.

2002 – A Real Grandeza implanta o Plano de 
Contribuição Definida (CD).

2003 – A Real Grandeza realiza a primeira 
rodada da Pesquisa de Satisfação. 

2004 – FRG filia-se ao Comitê de Entidades 
no Combate à Fome e pela Vida 
(Coep), iniciando o seu Programa de 
Responsabilidade Social.

2005 – Plames completa 20 anos e alcança 
mais de 40 mil beneficiários.

2006 – A Real Grandeza faz 35 anos; 
finaliza o processo de separação 
total da Caefe e institui a Comissão 
de Ética. Conquista o Prêmio 
Abrapp 2006, da Associação 
Brasileira de Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar, pelo 
case “Comunicação em tempos 
de crise: ferramenta estratégica 
para reconstrução da imagem 
corporativa”. 

2007 – Em 1° de janeiro, a Real Grandeza 
passa a administrar o plano de saúde 
dos assistidos da Eletronuclear. 

2008 – Filiados da Real Grandeza passam 
a acompanhar, pela internet, todas 
as operações de Renda Variável 
realizadas pela entidade e lança 
seu Código de Conduta e Ética. Os 
empregados ganham mais um canal 
de comunicação com a instituição o 
“Café com o Presidente”.

2009 – FRG adere ao Programa Pró-
Equidade de Gênero e Raça e 
aos  Princípios para Investimento 

“Uma organização ética, moderna, socialmente 
responsável e que tanto valoriza as pessoas.”
Clovis Torres
Diretor-Presidente da Eletrobras Furnas 

É uma honra para mim, como presidente da Eletrobras Furnas, 
prestar essa justa e merecida homenagem aos 50 anos da Funda-
ção Real Grandeza. 

A entidade é uma das pioneiras do setor de previdência 
complementar fechada do país e Furnas tem muito orgulho de 
tê-la criado em 1971 e de se firmar como a sua principal patro-
cinadora.

É uma satisfação enorme fazermos parte desses 50 anos e de 
termos dado a nossa contribuição para que a Real Grandeza se 
consolidasse como um dos dez maiores fundos de previdência 
do país em patrimônio.

Uma organização ética, moderna, socialmente responsável e 
que tanto valoriza as pessoas. Desejamos que a Fundação conti-
nue a crescer e oferecer o melhor a seus associados mantendo-se 
entre os maiores e mais bem avaliados fundos de pensão do país. 

Em tempos tão desafiadores e de constantes mudanças, é 
fundamental podermos contar com entidade que administra 
com excelência planos previdenciários e de saúde, otimizando e 
garantindo os benefícios a todos os seus participantes.

Parabéns para a Fundação Real Grandeza. Parabéns para todos 
os seus associados e que venham muitos outros anos de prospe-
ridade. 

Tradição e modernidade

CAPA
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(PRI), que leva em conta as variáveis 
ambientais, sociais e de governança.

2010 – A FRG recebe o Selo Pró-Equidade 
de Gênero e Raça, concedido 
pela Secretaria de Políticas para 
as Mulheres da Presidência 
da República. Fundação passa 
a ocupar o 9º lugar entre as 
entidades de previdência 
complementar.

2011 – A Real Grandeza comemora 40 
anos contabilizando 12.500 filiados, 
dos quais sete mil assistidos. 

2012 – A Real Grandeza é eleita Destaque 
Institutional Investor 2012 do Brasil 
Investment Summit; adere aos 
Princípios de Empoderamento das 
Mulheres, do Desenvolvimento 
das Nações Unidas para a Mulher 
e do Pacto Global. A Fundação 
elabora o Manual de Avaliação 
Socioambiental dos Investimentos, 
que virou modelo para o mercado.

2013 – A Real Grandeza elabora o primeiro 
Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI), com 22 projetos 
alinhados ao Plano Estratégico.

2014 – O Programa Educação Financeira 
e Previdenciária da Real Grandeza, 
De Olho no Futuro, é aprovado pela 
Previc. Pesquisa de Satisfação com 

filiados mostra boa avaliação da 
FRG, nota geral 8,1, em uma escala 
de 0 a 10. 

2015 – Em 1º de maio, a Real Grandeza passa 
a administrar o plano de saúde de 
todos os colaboradores de Furnas, 
com cerca de 38 mil vidas.

2016 – A Real Grandeza faz 45 anos e 
assume a gestão do plano de saúde 
dos colaboradores da Eletronuclear, 
em 1º de janeiro. A Fundação 
cria aplicativo para smartphone e 
tablet, que permite acesso à rede 
credenciada do plano de saúde. 

2017 – A FRG expande as funções do 
aplicativo para smartphone com 
três novidades: solicitação de 
reembolso, carteira de saúde virtual e 
contracheque detalhado.

2018 – Estudo mostra que o Plano CD tem 
custo menor e rentabilidade maior 
do que os fundos PGBL e VGBL 
comercializados pelo mercado aberto 
de previdência complementar. 

2019 – A Real Grandeza lança dois novos 
planos de saúde, Salutem e Salvus; 
institui o Programa Acolher para 
beneficiários do Salutem, com 
desconto na mensalidade, que 
variam de 20% a 70%. A FRG 
elabora o Relatório Anual e de 

Sustentabilidade 2018 de acordo 
com as normas da Global Reporting 
Initiative (GRI). A Fundação torna-
se o primeiro fundo de pensão a 
obter o Selo de Autorregulação em 
Governança Corporativa, concedido 
pelo Sistema Abrapp/Sindapp/ICSS. 

2020 – Com a crise sanitária do novo 
coronavírus, a Real Grandeza 
adotou medidas para manter o 
isolamento social. Suspendeu 
atendimento presencial, criou 
Comitê de Gestão de Crise, investiu 
em infraestrutura de sistemas, 
telefonia, computadores e acesso 
à internet. Inaugurou a Clínica Real 
Grandeza, em Copacabana, Rio 
de Janeiro, com diversos serviços 
médicos e laboratório. Criou a 
atendente virtual por whatsapp, 
batizada de Rê, ferramenta on-
line para reforçar a equipe de 
atendimento.

2021 – Criada a Clínica Real Grandeza, 
em Passos, MG; lançado o plano 
de saúde Aurum. A Fundação 
conquista o Selo de Autorregulação 
em Governança de Investimentos, 
concedido pelo Sistema Abrapp/ 
Sindapp/ICSS.   
 
O patrimônio da Real Grandeza 
atinge R$ 19 bilhões.

“Orgulho em fazer parte dessa história”

Tradição e modernidade

Leonam Guimarães
Diretor-Presidente da Eletrobras Eletronuclear

A Fundação Real Grandeza completa 50 anos de existência e 
a Eletronuclear tem orgulho em fazer parte dessa história. A Fun-
dação foi criada em 1971, bem antes da Eltronuclear que surgiu 
em 1997 trazendo em si a parte nuclear de Furnas. Foi um dos 
primeiros fundos de pensão e hoje é o nono maior do país, com 
patrimônio de mais de R$ 19 bilhões, e possui mais de 40 mil 
beneficiários em seus planos de saúde.

Hoje, a Fundação Real Grandeza paga cerca de R$ 100 milhões 
por mês em benefícios. É uma de suas grandes características 
aliar modernidade e agilidade nos processos com o mais alto pa-
drão de segurança que se espera de uma entidade previdenciária 
de saúde suplementar.

Prova disso é o reconhecimento pela Associação Brasileira 

das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, maior 
entidade do setor, que concedeu recentemente o Selo de Au-
torregulação em Governança Corporativa e de Gestão de Inves-
timentos. Apenas duas entidades das mais de 300 no país têm 
esses dois selos.

Na área de Saúde, a Fundação recebeu o Prêmio Unidas do 
IDSS pela excelência na gestão dos seus planos de saúde. IDSS 
é o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar aferido pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Logo, nesse momento de comemoração, temos que dar os 
parabéns à Fundação Real Grandeza por tantas realizações feitas 
ao longo da sua existência.

Parabéns Real Grandeza! A Eletronucledar lhe aplaude.
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ELEIÇÕES

Em outubro de 2021, participantes e assistidos da Real 
Grandeza terão oportunidade de eleger duas duplas para o 
Conselho Deliberativo e os novos integrantes da Diretoria- 
Executiva: o diretor de Seguridade será eleito pelos ativos e, 
o de Ouvidoria, pelos aposentados e pensionistas. Conside-
rando o cenário de pandemia da Covid-19, a Previc, órgão 
fiscalizador do setor, deu sinal verde para que o voto seja 
virtual. A votação será realizada entre os dias 18 e 21 de ou-
tubro. A apuração será iniciada logo após o encerramento 
do pleito. 

Fique atento às regras. Para o Conselho Deliberativo, o elei-
tor votará em duas duplas de sua preferência, cada uma for-
mada por um membro efetivo e um suplente. A escolha dos 
nomes que farão parte da Diretoria-Executiva é diferente. Para 
representá-los na gestão da Real Grandeza, os participantes 
ativos votam somente no candidato à diretoria de Segurida-
de; e os participantes assistidos (aposentados e pensionistas) 
elegem o seu representante na diretoria de Ouvidoria. 

Todo o processo está sendo conduzido pela Comissão 
Coordenadora Eleitoral (CCE), composta por sete integrantes, 
indicados pelas patrocinadoras e por entidades representati-
vas de participantes e assistidos e referendados pelo Conselho 
Deliberativo. O período de inscrição dos candidatos começou 
dia 9 de agosto e se encerrou no dia 31 do mesmo mês. Logo 
após a homologação das candidaturas, em meados de setem-
bro, os candidatos poderão iniciar a campanha eleitoral. 

Seu voto é muito
importante. Participe!

A Real Grandeza compromete-se a divulgar em seu portal 
os currículos, as propostas e a propaganda dos candidatos, 
além de enviar esse material a participantes e assistidos por 
correio eletrônico. Também será solicitado às patrocinadoras 
que divulguem a propaganda na intranet.

É importante que todos mantenham seus dados cadastrais 
atualizados e possuam IDFRG e senha para acessar a área res-
trita do site da Real Grandeza (www.frg.com.br). A confir-
mação dos dados pessoais poderá ser realizada pelo 0800 282 
6800 ou pelo e-mail grp@frg.com.br. Informações e dúvidas 
sobre o processo eleitoral podem ser encaminhadas para o 
endereço cce@frg.com.br. 

Comissão Coordenadora Eleitoral (CCE)
Daniela do Nascimento Henriques  ........................... Representante da Real Grandeza (Presidente)
Ana Paula da Rocha Santos .................................................... Representante de Furnas 
Dario Luiz Mateus Dourado ................................................... Representante de Furnas 
Cláudio Aguiar da Silva ................................................................. Representante da Eletronuclear
Attilio de Oliveira Assumpção ............................................  Representante da Após-Furnas 
Agnaldo Paulino Fernandes .................................................. Representante da Asen 
Rafael Quintela Couto  ................................................................... Representante da Asef

• Acesse o site da Real Grandeza (www.frg.com.br);
• Clique no banner referente às Eleições de 2021;
• Digite o seu IDFRG e senha para ter acesso à área 
restrita. Após efetuar o login, você será direcionado para o 
ambiente de votação;
• Leia as instruções e clique em “AVANÇAR”;
• Selecione dois votos para o Conselho Deliberativo. Você 
pode selecionar duas duplas concorrentes, branco ou nulo. 
Clique na opção de sua escolha e, para confirmar seu voto, 
clique em “CONFIRMAR”. Você também pode retornar para 
mudar sua opção;

• Selecione sua opção para a Diretoria-Executiva. Se você 
for assistido, visualizará os candidatos para a diretoria 
de Ouvidoria. Se for ativo, visualizará os candidatos 
para a diretoria de Seguridade. Você pode selecionar 
seu candidato, branco ou nulo. Clique na opção de 
sua escolha e, para confirmar seu voto, clique em 
“CONFIRMAR”. Você também pode retornar para mudar 
sua opção; 
• Verifique suas escolhas e, ao clicar em “CONFIRMAR”, o 
sistema vai registrar o seu voto e emitir o comprovante 
de votação.

Veja o passo a passo para votar
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constituição de um Capital Básico Exigido para a Real Grandeza 
Saúde, com uma provisão, a título de garantia, cujo o valor é 
estipulado de acordo com a característica de cada operadora, 
como, por exemplo, a modalidade – e que, no caso da Real 
Grandeza, é de autogestão – e abrangência geográfica, que é 
nacional.

No caso da Real Grandeza, esse fundo garantidor – que 
funciona, na prática, como uma caução, uma vez que não será 
utilizado – é de aproximadamente R$ 6 milhões, constituído 
com recursos do próprio Fundo Assistencial (FA). Cabe ressaltar 
que esta provisão não inclui qualquer recurso do Fesp, o Fundo 
Especial de Saúde utilizado para subsidiar as mensalidades de 
aposentados e pensionistas dos planos Salutem, com percen-
tuais de desconto que variam de 20% a 70%, dependendo da 
renda bruta familiar (Programa Acolher).

Outras exigências para o registro na ANS estão praticamen-
te atendidas, entre elas a aprovação e o registro em cartório de 
um Estatuto; a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, 
com o registro de um CNPJ próprio, emitido pela Receita Federal; 
a obtenção do alvará de funcionamento, concedido pela prefei-
tura da cidade do Rio de Janeiro; o registro de um médico res-
ponsável no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro 
(Cremerj); o registro de um odontólogo no Conselho Regional de 
Odontologia (CRO); a indicação de um responsável legal da Real 
Grandeza Saúde e a definição de um responsável perante à ANS.

Pelas regras da ANS, com um CNPJ próprio a RG Saúde po-
derá comercializar planos de saúde para os mesmos segmentos 
em que atuam as patrocinadoras.

SAÚDE

RG Saúde  
a um passo 
do registro 
na ANS

Em novembro de 2020, o Conselho Deliberativo aprovou a 
criação da Real Grandeza Saúde (RGS), a fim de segregar as ope-
rações de Previdência e Saúde da entidade e garantir as condi-
ções tanto para expansão da base de participantes dos planos 
previdenciários quanto a de beneficiários dos p lanos de saúde 
administrados, visando ao crescimento e à sustentabilidade da 
Fundação. 

Pela legislação que rege as Empresas Fechadas de Previdência 
Complementar (Lei Complementar 109/2001), só é possível a um 
fundo de pensão, como a Real Grandeza, ofertar planos de saúde 
aos participantes de seus próprios planos de previdência com-
plementar. Como há tempos as patrocinadoras Furnas e Eletro-
nuclear não efetuam novas contratações e, pelo contrário, pro-
movem o enxugamento de seus quadros, a forma encontrada 
para garantir a sustentabilidade das operações da Real Grandeza, 
mantendo os custos administrativos de previdência e de saúde 
em patamares aceitáveis, é a conquista de novos patrocinadores 
e instituidores de seus planos Previdenciários e de Saúde.

A criação do plano FRGprev, um plano de previdência 
família, que permite a adesão de filhos e parentes de até 3° grau 
de participantes e assistidos e que também pode ser oferecido a 
empresas e entidades de classe, abriu o caminho para a expan-
são das operações de previdência.

No caso da Saúde, para ampliar a carteira de vidas administra-
das atualmente, faz-se necessário o CNPJ próprio e concluir o seu 
processo de registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). A entrada no pedido de registro está prevista para ocorrer 
até o fim de setembro. A iniciativa requer, entre outras medidas, a 

Salutem: atualizada a tabela do Programa Acolher
A Real Grandeza atualizou, em julho, a tabela com os valores das faixas do Programa Acolher, que prevê descontos escalonados 

nas mensalidades do plano de saúde dos assistidos do Plames Salutem RJ ou Plames Salutem Regional.
Importante lembrar que, para ter direito ao subsídio concedido pelo Programa Acolher existem requisitos a serem observados, 

como idade igual ou superior a 54 anos e ter Renda Bruta Familiar (titular + cônjuge) dentro da faixa estabelecida, atualizada anual-
mente. Atualmente, o valor limita-se a R$ 17.670,19, conforme tabela abaixo.

Subsídio por Renda Bruta Familiar

Renda Familiar Bruta (valores mensais) Subsídio
Até R$ 4.417,55 70%
De R$ 4.417,56 a R$ 8.835,10 60%
De R$ 8.835,11 a R$ 11.043,87 50%
De R$ 11.043,88 a R$ 13.252,64 40%
De R$ 13.252,65 a R$ 17.670,19 20%
Acima de R$ 17.670,20 0%

Para mais informações, veja o regulamento do 
Programa Acolher disponível no site da Real Grande-
za (www.frg.com.br). Acesse a seção Saúde, localiza-
do à direita no cabeçalho do site. No menu lateral, à 
esquerda, clique em “Conheça os Planos de Saúde” e, 
em seguida, escolha a opção Salutem e Salvus.
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Serviço social
retoma 
atendimento 
presencial

Respeitando todos os protocolos de segurança, sem aglomeração, uso de máscara e álcool em gel para higienização das 
mãos e das instalações, o atendimento presencial prestado pelas assistentes sociais da Real Grandeza nas áreas regionais foi 
parcialmente retomado. O serviço está sendo prestado às terças e quintas-feiras, das 8h30 até 14h45. Nos demais dias úteis, são 
realizados on-line, por meio do TeleRealSaúde, mediante prévio agendamento na própria plataforma.

Veja a quem procurar para atendimento nas áreas regionais:

Goiânia (GO) Itumbiara (GO)                                           
Ana Paula de Oliveira Marilia Alves de Mello Oliveira              
anapaulaoliveira@frg.com.br     mariliaoliveira@frg.com.br
(21) 2528-6796                 (21) 2528-6954    

Foz do Iguaçu (PR) Vitória (ES)
Ana Lucia dos Santos  Thainá Alves Paulino
analuciasantos@frg.com.br thainapaulino@frg.com.br
(21) 2528-6797 (21) 2528-6629   

Brasília (DF) Marimbondo (MG)                         
Mariana dos Santos Fuertes Diva Martins de Arruda
marianafuertes@frg.com.br divaarruda@frg.com.br
(21) 2528 – 6955 (21) 2528-6814

Mogi das Cruzes (SP)  Franca (SP)
Melissa Oliveira da Silva Camila Roberta de Sousa
melissasilva@frg.com.br camilasousa@frg.com.br
(21) 2528-6659  (21) 2528-6724  

Até o próximo dia 30 de setembro, em comemoração aos 
50 anos da Real Grandeza, a rede de laboratórios do grupo Dasa 
isentará beneficiários da Fundação da taxa adicional referente à 
coleta domiciliar para exames de análises clínicas. Para solicitar o 
serviço gratuito na residência, o beneficiário dever ter o pedido 
médico. A promoção é válida, inclusive, para os testes de Co-
vid-19 cobertos pelo plano.

Para saber se o exame solicitado pelo médico pode ser 
realizado em domicílio, entre em contato diretamente com 
os laboratórios do grupo Dasa participantes da promoção. 
No Rio de Janeiro: Sérgio Franco (21) 2672-7070; Bronstein 
(21) 2227-8080; e Lâmina (21) 2538-3939. Em São Paulo: Vi-
tal Brasil, 4003-5410; e na Região Sul: os Laboratórios Álvaro 
(45)3220-8000.

Rede Dasa oferece coleta domiciliar sem cobrança de taxa

O Conselho Deliberativo da Real Grandeza aprovou, no dia 4 de agosto, a nova composição da Comissão de Ética, for-
mada por representantes de Furnas, Eletronuclear e da Real Grandeza; da Associação dos Empregados de Furnas (Asef), 
Associação dos Empregados da Eletronuclear (Asen) e da Associação dos Aposentados de Furnas (Após-Furnas). A Comissão 
é permanente, com mandato de dois anos para seus membros. A coordenação da Comissão caberá ao colaborador indicado 
pela Real Grandeza, Roberto José Fraga Moreira Júnior, assistente da Diretoria de Ouvidoria, há 25 anos na casa.  

Efetivos
• Roberto José Fraga Neto Júnior – Real Grandeza
• Helena Elizabeth Kulnig de Bragança – Furnas
• Maria Ignácia Rodrigues Vieira – Eletronuclear
• Maurílio Fernandes Pessoa – Após Furnas
• Rafael Quintella Couto – Asef
• Silenio João Alves Filho – Asen

Suplentes
• Nathália Martinho Tozzato – Real Grandeza
• Mauro de Mattos Guimarães – Furnas
• Ivan de Souza Azevedo (reconduzido) – Eletronuclear
• Eliane Guimarães Soares – Após-Furnas
• Beatriz Assumpção do Couto (reconduzida) – Asef
• Aguinaldo Paulino Fernandes – Asen

Confira os novos integrantes

Comissão de Ética tem nova composição


