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Apresentação
A ELETRA apresenta, nesta cartilha, um resumo com os principais pontos do Regulamento do Plano CelgPrev, disposto em
formato de perguntas e respostas para esclarecer as dúvidas mais
frequentes de participantes e assistidos, contendo as questões
mais relevantes para a compreensão dos direitos e obrigações
previstos no plano. Após 14 anos de sua implantação, em 2000,
o Regulamento passou recentemente por uma revisão textual
para que fosse atualizado e aprimorado. Essa atualização foi fruto
de um estudo técnico criterioso e de pormenorizada análise da
PREVIC que, ao ﬁm, aprovou a nova redação. No próprio Regulamento, que pode ser obtido na sede da Eletra ou no portal da
Fundação na Internet (www.eletra.org.br), há um Glossário, logo
no primeiro artigo, para facilitar o entendimento. Esta cartilha não
substitui o Regulamento do Plano CelgPrev. Leia atentamente o
Regulamento e a utilize em auxílio à sua compreensão.

A Diretoria
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Porque fazer uma previdência
complementar?
Para garantir uma renda suplementar (adicional) na aposentadoria, buscando manter o padrão ﬁnanceiro que o participante
possuía na ativa. O benefício pago pelo INSS é limitado por um
teto e, geralmente, proporcionalizado após a aplicação do fator
previdenciário. Desta forma, o rendimento da Previdência Social
pode não atender às necessidades de manutenção do padrão de
vida na inatividade.
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Quais as alternativas existentes
no País?

Aberto
Oferece, em regra, dois tipos de plano: o Plano Gerador de
Benefício Livre (PGBL) e o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL),
administrados por instituições ﬁnanceiras (bancos e seguradoras).

Fechado
Oferecido por entidades patrocinadas por empresas públicas e
privadas ou instituídas por entidades de classe, onde a Eletra está
incluída.
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A diferença fundamental entre eles é que, no aberto, os bancos embutem seus lucros nas taxas de administração e de carregamento. No fechado, as fundações não têm ﬁns lucrativos,
resultando no repasse de toda a rentabilidade auferida nos investimentos aos planos de benefícios, gerando um custo menor para
o participante. O sistema fechado possui, geralmente, o patrocínio, onde a empresa também contribui com a reserva de cada
participante.

O que é a Eletra?
A ELETRA - Fundação Celg de Seguros e Previdência é uma
EFPC (Entidade Fechada de Previdência Complementar), conhecida também como fundo de pensão, criada em 27 de novembro de
1980, com a ﬁnalidade básica de assegurar aos seus participantes
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a suplementação de aposentadorias e pensões, proporcionadas
pelo INSS. Atualmente, a Eletra está voltada, exclusivamente, para
atendimento aos empregados das empresas do Grupo Celg e de
seus próprios empregados, mas poderá ser patrocinada por outras
empresas, uma vez que seu estatuto já prevê o multipatrocínio.
No momento, a Eletra administra dois planos de benefícios, o Eletra 1 (fechado para novas adesões) e o CelgPrev.

Quais são as vantagens
de ser participantes da Eletra?
- As empresas do Grupo Celg oferecem, na proporção de 1
para 1, contrapartida de até 20% do salário real de contribuição.
- O participante está representado nos órgãos de gestão, nos
conselhos Deliberativo e Fiscal.
- O participante pode deduzir as suas contribuições até o limite de 12% do total de seus rendimentos tributáveis.
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O que é o plano CelgPrev?
É um plano de benefício classiﬁcado como contribuição variável, que possui basicamente duas características:
1) Contribuição Deﬁnida: o benefício é resultado das contribuições de participantes e de patrocinadoras (empresas), que serão
creditadas em contas individuais. Os montantes serão aplicados no
mercado ﬁnanceiro para a formação de reserva. Na data de concessão do benefício de aposentadoria, o resultado dessa reserva
será convertido em renda mensal vitalícia, que pode ser constante
ou decrescente em cotas, com cobertura de pensão ou não.
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2) Benefício Deﬁnido: em caso de invalidez e pensão por morte, o benefício é também calculado por uma fórmula estabelecida
no regulamento do plano.

Quais são os patrocinadores
do plano CelgPrev?
A Celg Distribuição S.A. - CELG D; a Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG GT; a Companhia Celg de Participações CELGPAR; e a própria Eletra (que patrocina seus empregados).
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Quem pode se inscrever como
participante do plano CelgPrev?
Empregados, gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de
cargo eletivo e outros dirigentes das patrocinadoras, que estejam
em pleno exercício de suas atividades laborais ou em gozo de
afastamentos provisórios previstos em lei.
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Quais são os tipos de participantes
do plano CelgPrev?

Ativo
Aquele que esteja em pleno exercício de suas atividades laborais nas patrocinadoras ou em gozo de afastamentos legais e que
recolha as contribuições determinadas no Plano de Custeio;

Assistido
Aquele que entra em gozo
de benefício de prestação continuada, assegurado pelo plano
CelgPrev, incluindo os pensionistas;

Autopatrocinado
Aquele que mantém o valor
de suas contribuições e as da
patrocinadora, no caso de perda
parcial ou total da remuneração recebida, objetivando assegurar
o direito aos benefícios;
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Fundador
Aquele que, na data de implantação do plano CelgPrev, já estava regularmente inscrito em outro plano de benefícios administrado pela Eletra (Plano ELETRA 1);

Optante
Aquele que, em razão do ﬁm do vínculo com a patrocinadora
antes da aquisição do direito ao Benefício Pleno Programado, optar pelo Benefício Proporcional Diferido, permanecendo inscrito
no plano CelgPrev, deixando de realizar o pagamento das contribuições normais e efetuando apenas o recolhimento das contribuições mensais para o custeio administrativo.
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O que devo fazer para
me inscrever no plano CelgPrev?
Solicite o formulário fornecido pela própria Eletra, preencha
e anexe os documentos exigidos. Quem se inscrever no plano
CelgPrev, depois de 90 dias da data de sua admissão na patrocinadora, ﬁcará sujeito à realização de exame médico admissional,
com exceção para o empregado que optar pela não cobertura dos
Benefícios de Risco (Suplementação de Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte). A adesão será efetivada após o desconto
da primeira contribuição na folha de pagamento.

Em que situações minha inscrição
no plano CelgPrev será cancelada?
- em caso de falecimento;
- mediante requerimento;
- com a perda do vínculo empregatício ou funcional com a
patrocinadora, se ﬁzer a opção pelo resgate ou pela portabilidade,
antes de usufruir de qualquer benefício assegurado pelo plano;
- se deixar de pagar três contribuições consecutivas ou quatro
intercaladas, no mesmo exercício.
É importante esclarecer que o cancelamento da inscrição resultará na perda imediata dos direitos do participante e de seus
beneﬁciários, mas os beneﬁciários do participante falecido não
terão suas inscrições canceladas, caso tenham o direito de receber o Benefício de Suplementação de Pensão por Morte.
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Tenho uma doença pré-existente.
Posso ser participante do plano CelgPrev?
Pode sim. Porém, não terá direito aos benefícios de risco (suplementação de aposentadoria por invalidez e pensão por morte),
caso a invalidez ou a morte decorram da referida doença. Assim
que receber o laudo médico constatando a doença pré-existente,
a Eletra comunica ao participante, em até 30 dias, as opções de
inscrição. Se desejar, o participante, no ato de sua inscrição, pode
excluir a cobertura de todos os benefícios de risco, ﬁcando dispensado do recolhimento das contribuições destinadas a custear
tais benefícios.
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Quem pode ser inscrito como
beneﬁciário do plano CelgPrev?
- o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira (inclusive das uniões homoafetivas) que mantém união estável, conﬁgurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de
constituição de família;
- o ﬁlho de qualquer condição, menor de 21 anos;
- o ﬁlho inválido em qualquer idade (desde que a invalidez
tenha ocorrido antes do falecimento do participante e que essa
invalidez o incapacite de garantir seu sustento, enquanto perdu14
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rar essa condição, que poderá ser veriﬁcada, periodicamente, por
corpo clínico indicado pela Eletra);
- o enteado, que será equiparado ao ﬁlho, caso não tenha
condições de se sustentar;
- o ex-cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato,
e ex-companheiro (a), que recebiam, por determinação judicial,
pensão alimentícia;
- o pai e a mãe (na ausência de outros beneﬁciários descritos
acima), desde que também não tenham rendimentos suﬁcientes
para o próprio sustento e comprovem a dependência econômica
em relação ao participante, na forma estabelecida no regulamento do Plano CelgPrev.
Em todos os casos, é exigida do participante a apresentação
da documentação que comprove a alegada situação.

Posso alterar a minha
relação de beneﬁciários?

Pode sim. Mas a solicitação de alteração de beneﬁciários, tanto antes como após a concessão do benefício suplementar, será
precedida de análise atuarial, que poderá redeﬁnir o valor da suplementação. O participante poderá optar, ainda, pelo pagamento de uma Joia (aporte à reserva), a ser calculada atuarialmente,
mantendo, assim, o valor da suplementação. A alteração deve ser
solicitada num prazo máximo de 30 dias da data do fato (nascimento, casamento, divórcio, adoção etc.).
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Sou aposentado pela Eletra. Posso me inscrever
como participante do plano CelgPrev?
Sim, desde que volte a ser empregado de uma das patrocinadoras.

Se as patrocinadoras forem objeto de
fusão, cisão, transformação
ou incorporação, quais seriam
as obrigações dessa nova empresa?

As empresas sucessoras assumirão todas as obrigações e direitos derivados da condição de patrocinadora, descritas no Estatuto, no Termo de Convênio de Adesão, no Regulamento e nas
disposições legais aplicáveis.
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Quais os benefícios oferecidos pelo
plano CelgPrev e os requisitos para
sua concessão?
I – Suplementação de Aposentadoria
Conhecida como Benefício Programado, abrange as suplementações de aposentadoria por tempo de contribuição, especial
e por idade.

II – Suplementação de
Aposentadoria por Invalidez
É concedida ao participante em
gozo de aposentadoria por invalidez
pelo INSS, após o período mínimo
de 12 meses de inscrição no plano
CelgPrev, e será mantida, via de regra, durante o período em que o benefício principal for assegurado pelo
INSS. Não há carência na hipótese
de invalidez decorrente de acidente
do trabalho.
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III – Suplementação de Pensão por Morte
É uma opção que deve ser formalizada expressamente, caso o
participante deseje, quando requerer sua Suplementação de Aposentadoria, a ﬁm de que seus beneﬁciários recebam a Suplementação de Pensão após seu falecimento. Optando pela transformação da Suplementação de Aposentadoria em Suplementação de
Pensão por Morte, será aplicado um coeﬁciente redutor, calculado
atuarialmente, sobre o valor do benefício a ser concedido. O participante ativo ou autopatrocinado deve possuir, no mínimo, 12 meses de vinculação ao plano CelgPrev (não há carência, na hipótese
de morte decorrente de acidente de trabalho) e, ainda, ter feito a
opção pela cobertura deste benefício no ato de sua inscrição.
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IV – Abono Anual
É direito do participante assistido, que esteja recebendo ou
tenha recebido, durante o ano, qualquer um dos Benefícios de
Suplementação. É pago sempre no mês de dezembro e equivale
ao valor da suplementação recebida naquele mês. Este valor será
proporcional (1/12) ao número de meses em que houve recebimento de benefício no exercício. O pagamento desse abono poderá ser feito em duas parcelas, em datas deﬁnidas pela Diretoria
Executiva da Eletra.

Quais são os requisitos para receber
os benefícios no plano CelgPrev?

I – Suplementação de Aposentadoria
O participante deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
1) Ter idade mínima de 48 anos, desde que já lhe tenha sido
concedido o benefício de aposentadoria pelo INSS, ou de 53 anos,
independentemente de concessão de qualquer benefício pelo
INSS;
2) ter 10 anos ininterruptos de inscrição como participante ou
20 anos de vínculo empregatício ou funcional com as patrocinadoras;
3) ter se desligado do quadro de pessoal da patrocinadora.
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II – Suplementação de Aposentadoria por Invalidez
Estar recebendo a Aposentadoria por Invalidez pelo INSS,
desde que tenha feito a opção pela cobertura deste benefício, no
ato de sua inscrição, e estar inscrito no plano CelgPrev por, pelo
menos, 12 meses (esse período mínimo de inscrição no plano
CelgPrev não é exigido, em caso de Aposentadoria por Invalidez
ocasionada por acidente de trabalho). O mesmo será mantido,
durante o período em que o benefício principal lhe for assegurado pelo INSS. O participante deverá, a critério da Eletra, sob
pena de suspensão do benefício, submeter-se a exames clínicos,
a ﬁm de veriﬁcar a manutenção da sua invalidez. Se constatada
a recuperação da capacidade de trabalho, o benefício será cancelado.

III – Suplementação de Pensão por Morte
Será concedida, sob a forma de renda mensal, ao conjunto
de beneﬁciários do participante que vier a falecer, desde que sejam atendidos os seguintes critérios:
1) o participante ativo ou autopatrocinado deve possuir, no
mínimo, 12 (doze) meses de vinculação ao plano CelgPrev (não
há carência na hipótese de morte decorrente de acidente de trabalho) e ter feito a opção pela cobertura deste benefício, no ato
de sua inscrição;
2) o participante assistido deverá ter optado, no ato do requerimento de sua suplementação, pela sua transformação em
Suplementação de Pensão por Morte.
A Suplementação de Pensão por Morte será devida, a partir
do dia seguinte ao do falecimento do participante.

20

Cartilha do Regulamento do Plano CelgPrev

IV – Abono Anual.
Estar recebendo ou ter recebido, durante o ano, qualquer um
dos Benefícios de Suplementação.
O que é UME – Unidade Monetária Eletra?
É uma unidade monetária, deﬁnida em 1º de janeiro de 2001,
no valor de R$ 126,00, o qual vem sendo reajustado, pelo mesmo
índice deﬁnido nos reajustes gerais de salários, praticados pela
patrocinadora Celg Distribuição S. A. – Celg D. O valor da UME em
dezembro de 2014 era de R$ 301,32. A UME é utilizada para deﬁnir
o valor do teto do salário real de contribuição e para o cálculo do
benefício de suplementação de aposentadoria por invalidez.

O que é Salário Real de Contribuição?
É, para o participante ativo, o valor das parcelas remuneratórias normais, recebidas mensalmente da patrocinadora, sobre as
quais incidem as contribuições para o plano CelgPrev. O teto, em
regra, é 30 UMEs, mas o participante pode optar por ampliá-lo
para 35 ou 40 UMEs.
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O que é Salário Real de Benefício?
É utilizado para efeito de cálculo do benefício de Suplementação de Aposentadoria por Invalidez. Seu valor corresponde a 70% da média aritmética do Salário Real de Contribuição,
dos 36 meses imediatamente anteriores ao mês de afastamento
do participante, de suas atividades laborais na patrocinadora (ou
da data de protocolo do requerimento, no caso de participante
autopatrocinado), atualizado pelo INPC/IBGE. O 13º salário não é
considerado para efeito de cálculo da média.

Como são calculados os benefícios
do plano CelgPrev?
I – Suplementação de Aposentadoria
O benefício será equivalente à transformação da quantidade de
cotas acumuladas em seu nome, nos fundos Individual e Patrocinado, em renda mensal e vitalícia, determinada atuarialmente.

II – Suplementação de Aposentadoria por Invalidez
Consistirá em uma renda mensal vitalícia, cujo valor inicial
será o maior entre o da Suplementação de Aposentadoria, apurada em função das cotas acumuladas em nome do participante
nos fundos Individual e Patrocinado, e aquele calculado de acordo com a seguinte fórmula:
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(a) – [(b + c)] x (d)
Onde:
a = Salário Real de Benefício
b = 80%
c = 1% para cada ano de contribuição ao INSS, limitado a 20%
d = 10 UME
O valor inicial não poderá ser inferior a 20% do Salário Real de
Benefício.

III – Suplementação de Pensão por Morte
Será concedido em parcelas iguais aos beneﬁciários do participante que falecer.
Ativo: será equivalente a 80% (oitenta por cento) da Suplementação de Aposentadoria por Invalidez que o participante teria
direito a receber pelo plano, acrescida de 10% (dez por cento) por
dependente, até o máximo de 02 (dois).
Assistido: 80% (oitenta por cento) do valor da suplementação
que o mesmo recebia na data do seu falecimento, acrescida de
10% (dez por cento) por beneﬁciário, limitado a 02 (dois).

IV – Abono Anual
O abono anual corresponderá a 1/12 do valor do benefício,
quantos forem os meses de vigência do mesmo, até o máximo de
12/12. Não havendo benefício a ser pago no mês de dezembro,
o abono anual será calculado com base na quantidade de cotas
mensais a que o participante tem direito. O pagamento poderá
ser feito em 02 (duas) parcelas, em datas a serem deﬁnidas pela
Eletra.
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21 - Quais fatores vão determinar o valor
do meu benefício no Plano CelgPrev?
1. Valor da contribuição
Quanto maior for o percentual de contribuição, maior será o
benefício.

2. Tempo de contribuição
Quanto maior for o tempo de contribuição, maior será o benefício.

3. Idade na data do requerimento do benefício
Quanto maior for a idade, maior será o benefício.
24

Cartilha do Regulamento do Plano CelgPrev

4. Rentabilidade obtida pelo plano CelgPrev
nos investimentos.
Quanto maior for a rentabilidade, maior será o benefício.

Ao requerer a suplementação
de aposentadoria, posso receber
antecipadamente uma parte da minha reserva?
Pode sim, até 25% do saldo de suas contribuições pessoais,
em parcela única, desde que o montante remanescente de cotas
existentes nos fundos Individual e Patrocinado lhe proporcione,
na mesma data, uma suplementação mensal superior a 10% do
salário mínimo. A antecipação deve ser requerida no ato de solicitação da Suplementação de Aposentadoria.

De que forma são feitos
os pagamentos dos benefícios
suplementares pela Eletra?
Em forma de pagamentos mensais, vitalícios, consecutivos e
ininterruptos. O participante, no ato do requerimento de seu benefício, poderá optar pela renda Constante ou Decrescente em
número de cotas.
Renda Mensal Constante em Cotas: aquela determinada em função de seu saldo acumulado nos Fundos Individual e
Patrocinado em cotas, sendo ﬁxo o número destas, observadas as
respectivas valorizações.
Renda Mensal Decrescente em Cotas: aquela determinada em função de seu saldo acumulado nos Fundos Individual
25

Cartilha do Regulamento do Plano CelgPrev

e Patrocinado em cotas, sendo o número destas decrescente, ou
seja, o benefício é maior no início, tornando-se decrescente, progressivamente, em quantidade de cotas, não implicando, necessariamente, em diminuição do valor nominal do benefício, tendo
em vista a valorização das cotas.

Como são reajustados os benefícios
suplementares pagos pelo plano CelgPrev?
Sempre no mês de maio de cada ano, multiplicando-se a quantidade de cotas que o participante recebe, pelo valor da cota no
dia 1º do referido mês. Participantes que ﬁzeram a migração, na
condição de assistidos do Plano ELETRA 1, para o plano CelgPrev,
terão reajuste anual equivalente ao acumulado do INPC/IBGE, calculado entre os meses de maio do ano anterior a abril do ano em
que ocorrerá o aumento.

Quais as contribuições que um participante
pode fazer para o plano CelgPrev?
26
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Contribuição normal mensal: percentual livremente
escolhido pelo Participante, de 2% a 20% do respectivo Salário
Real de Contribuição, para o custeio dos benefícios.
Contribuições facultativas: aporte de recursos ou percentual (acima de 20%) de livre escolha do participante, incidente
sobre o respectivo Salário Real de Contribuição, para o custeio
dos benefícios.
Contribuição de benefício de risco: percentual de
contribuição mensal, estabelecida no plano de custeio, incidente
sobre o respectivo Salário Real de Contribuição, para pagamento
dos benefícios de risco (invalidez e pensão por morte).
Contribuição de despesas administrativas: percentual mensal sobre o respectivo Salário Real de Contribuição, que
é destinado ao pagamento das despesas administrativas da Eletra.
O percentual é estabelecido pelo plano de custeio.

Quais são as contribuições
das patrocinadoras para o plano CelgPrev?
As mesmas dos participantes, nos mesmos valores, exceto a facultativa.

E se eu atrasar minha contribuição?
O atraso acarretará o pagamento de juros de 1% ao mês, até a
data de sua quitação, sobre o débito atualizado monetariamente
pelo INPC/IBGE ou pelo substituto deste, no caso de sua extinção,
acrescido de multa de 2%, a ser aplicada sobre o valor principal.
Atrasos de três parcelas consecutivas ou quatro intercaladas, no
mesmo exercício, implicará no desligamento do plano.
27
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O que é cota?
Corresponde à fração do patrimônio, determinado, periodicamente, em função de sua valorização. Em fevereiro de
2001, data da implantação do plano CelgPrev, correspondia a
R$ 1,00. Em dezembro de 2014 o valor da cota correspondia a
4,984941. É reajustada, periodicamente, conforme a valorização
do patrimônio global do plano CelgPrev.

Como faço para obter informações
sobre minhas contribuições?
Acesse www.eletra.org.br e clique em Sala do Usuário, uma
área restrita aos participantes ativos, assistidos e pensionistas. É
necessário o cadastramento de login e senha no primeiro acesso.
28
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Durante o cadastramento, serão solicitados alguns dados para
conﬁrmação, além da senha, que poderá ter números e/ou letras,
à sua escolha. As informações podem, ainda, ser obtidas, presencialmente, na sede da Eletra, situada à Avenida C, Quadra A-26,
Lote 11, nº 576, Jardim Goiás, CEP 74805-070, Goiânia/GO.
VOU COLHER
OS FRUTOS DAQUILO
QUE PLANTEI
NO PASSADO

Como faço para obter informações
sobre minhas contribuições?
Quais as opções que o participante tem ao se desligar da patrocinadora, sem ter, ainda, direito a algum
benefício do plano CelgPrev?
Autopatrocínio: o participante deve assumir o pagamento das parcelas antes atribuídas à patrocinadora, relativas
aos Benefícios de Risco e às despesas administrativas, além de
suas contribuições.
29
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Resgate: o valor corresponderá à totalidade das contribuições normais existentes sem seu nome no Fundo Individual e a
50% do total das contribuições normais da patrocinadora. A Eletra
fará o pagamento, em parcela única, dentro do prazo máximo de
45 dias. O participante pode optar pelo recebimento do resgate
em até 60 parcelas mensais consecutivas, reajustadas pela variação da cota do plano CelgPrev. O participante que migrou, do
Plano ELETRA 1 para o plano CelgPrev, terá direito a uma parcela
da conta especíﬁca do Fundo Patrocinado, igual à totalidade de
contribuições pessoais que foram transferidas em seu nome para
o plano, mais 0,35% por mês de contribuição por ele recolhida ao
plano de origem, limitado a 80% da totalidade das contribuições
pessoais.

Benefício Proporcional Diferido: o instituto que faculta
ao participante, em razão da cessação do vínculo empregatício
com a patrocinadora, e antes da aquisição do direito ao Benefício
Pleno Programado, optar por receber, em tempo futuro, um Benefício Programado deﬁnido no Regulamento. O participante deve
assumir a obrigação de pagar, durante o diferimento, as contribuições destinadas ao custeio administrativo.

Portabilidade: o participante pode transferir seus recursos
para outro plano de benefícios de caráter previdenciário, operado por entidade de previdência complementar ou por instituição ﬁnanceira, desde que cumpra uma carência de três anos de
vinculação ao plano CelgPrev. O participante autopatrocinado
ou optante deverá desistir, por escrito, de sua opção pelos institutos do autopatrocínio ou do Benefício Proporcional Diferido.
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O valor a ser portado corresponderá ao direito acumulado do participante, equivalente ao seu resgate. A opção pela portabilidade
é irrevogável.

Que prazo tenho para fazer
uma dessas opções?
O prazo é de 60 dias, contados a partir da emissão, pela Eletra,
do extrato consolidado. Caso o participante descumpra esse prazo, ele será, automaticamente, inscrito no Benefício Proporcional
Diferido.

Quando devo me recadastrar?
Sempre que a Eletra solicitar. O não recadastramento pode
acarretar a suspensão do pagamento do Benefício de Suplementação, até que a situação seja regularizada.
No caso do participante ativo, qualquer alteração cadastral
deve ser informada, de imediato, à Eletra.
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FUNDAÇÃO CELG DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA
Seu futuro vale mais!
Avenida C, Quadra A-26, Lote 11, nº 576
Jardim Goiàs - 74.805.070 - Goiânia-GO
Telefones: (62) 3236-9600
Fax: (62) 3236-9695
eletra@eletra.org.br
www.eletra.org.br
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