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Carta aos participantes da BRASLIGHT:
O momento atual por que passam as concessionárias de
energia Elétrica e, mais especificamente, os fundos de pensão do
país, está a exigir atenção e acompanhamento mais efetivo das
atividades da BRASLIGHT pelos seus participantes e, principalmente, por parte da Associação dos Participantes da
Braslight–APB que, ao longo dos últimos anos, vem desenvolvendo ações relevantes, no sentido de proteger os direitos do seu
corpo de associados.
Esse acompanhamento exige, entretanto, o concurso de
pessoas capacitadas nas áreas financeira, administrativa, jurídica, contábil, planejamento, associativa, atuarial e, principalmente, estatística, com conhecimentos que são exigidos para analisar
atividades da Fundação que recebe contribuições da patrocinadora, mas que tem como principal fonte de arrecadação, para o pagamento de aposentadorias e pensões, as aplicações financeiras.
Para atender a essas necessidades, a APB tem contratado
profissionais do mercado com reconhecida competência e está
criando um grupo de apoio, cujos participantes deverão ser capacitados, para auxiliar a diretoria na gestão da associação.
A contratação de profissionais, a capacitação de um grupo
de apoio e o desenvolvimento de eventuais ações na área jurídica,
para resguardar direitos dos participantes da BRASLIGHT, envolvem desembolsos de valores que devem ser cobertos com as con-

tribuições dos participantes da APB.
No momento, somente cerca de um terço dos participantes
da BRASLIGHT são associados da APB e que geram os recursos
necessários para as atividades que vêm sendo desenvolvidas.
Entretanto, a ampliação das atividades da APB implicará a
necessidade de recursos adicionais que só poderão ser obtidos
com a adesão de novos associados.
Tratando-se de uma contribuição mensal de pequeno porte
(0,2% do valor do benefício), certamente essa contribuição não
pesará nas despesas dos associados da APB e, em contrapartida,
poderá gerar benefícios de largo alcance para os participantes da
BRASLIGHT e, sobretudo, para seus dependentes, após o falecimento dos titulares.
Cabe ressaltar que, além do trabalho de análise e acompanhamento das atividades da BRASLIGHT, a APB desenvolve, ainda,
ações nas áreas social e recreativa, como passeios turísticos,
elaboração de declaração de imposto de renda, pagamento do
auxílio funeral, além de convênios com várias entidades, no sentido de prestar o melhor serviço possível aos associados.
Associe-se à APB e ajude a resguardar os seus próprios direitos, através de nosso site www.apbraslight.com.br, ou ligue para
os telefones 2283-0716 ou 2253-9506.

Eleições – Diretoria da APB
No dia 29 de novembro de 2016, em
Assembleia Geral Ordinária, será eleita a
nova Diretoria da Associação dos Participantes da Braslight – APB, para o biênio
2017/2018.
A Diretoria, conforme Art. 12 do Estatuto,
tem a seguinte composição:
a) Diretor-Presidente
b) Diretor-Vice-Presidente
c) Diretor-Secretário
d) Diretor-Tesoureiro
e)Diretor de Assuntos Previdenciários
e Assistenciais
f) Diretor-Social
Ainda, conforme Art. 13, serão eleitos dois
Diretores Suplentes.

As chapas concorrentes à Diretoria deverão se apresentar completas, ou seja, um
candidato para cada cargo e mais dois
candidatos para as duas vagas de suplentes, sob pena de não serem registradas
(Art. 44).
As chapas deverão ser apresentadas para
registro na Secretaria da APB, Avenida Rio
Branco 37, Sala 307, Centro – RJ, que fornecerá comprovante da referida apresentação, até às 16:00 horas, de 14 de outubro de 2016, acompanhadas de seus respectivos programas de ação.
Ainda, em conformidade com o Art. 39 de
nosso Estatuto, são inelegíveis para os cargos da Diretoria os associados que “não
tenham completado 3 (três) anos de filia-

ção ininterrupta à APB, na data da eleição”.
Assim sendo, somente poderão candidatar-se os associados portadores de matrícula até o nº 3.030.
A Diretoria da APB reitera a conscientização dos associados para participar do processo eletivo, através de apresentação de
chapas concorrentes ao pleito, com o objetivo de renovar o seu quadro de dirigentes
e no equacionamento de eventuais problemas enfrentados pela associação.
Mais uma vez, a Diretoria ressalta a dificuldade em encontrar associados dispostos a integrar seus quadros de dirigentes e
conselheiros, o que, em futuro próximo,
certamente inviabilizará os propósitos da
entidade.

Nota de Falecimento

Quadro Social
Em 31/12/2014
1.890
Admitidos
39
Falecidos /Desligados
70
Em 31/12/2015
1.859

Em 31/12/2015
1.859
Admitidos
40
Falecidos /Desligados
56
Em 31/08/2016
1.843

É com pesar que a Associação dos Participantes da
Braslight registra o falecimento de seus associados.

Telefones Úteis
Light:
2211-7171
Braslight:
2211-7215 | 0800 024 4397
Associação Atlética Light:
2577-4434
Asselight: 3212-4600
COFEL: 2263-6643
Grêmio dos Aposentados:
3176-0013

Data do Óbito

Nome

Funerária São Lázaro:
2273-1490 e 3331-0310
Assurê
(seguro vida em grupo):
3974-3131

Constantino Magno Castilho Lisboa Junior

25/04/2016

Jorge Firmino Pinho

28/04/2016

Pedro Paulo da Costa

07/05/2016

Grinovaldes Alves Calixto

13/05/2016

Voldecyr Rodrigues Paim

20/05/2016

Geraldo Diogo Liberato

21/05/2016

Armando Guilherme S Linhares

22/05/2016

Eleonor Mattos do Couto

31/05/2016

Sintergia: 3529-0392

Jussara Luzia Villar Pires

07/06/2016

Plano de Saúde – AMIL:
2211-4871 e 2211-4691
Seguros de Veículos:
2211-7307 e 2211-2956

Edimilson Cunha dos Santos

08/06/2016

Teodoro Joaquim Ferreira

09/06/2016

Wilton Henriques Novais

13/06/2016

Domingos Pessanha

19/06/2016

Resultados dos Planos Previdenciários

Lucia Maria de Oliveira Baptista

19/06/2016

Maria da Gloria Jurado Soares dos Santos

20/06/2016

Conforme Relatório Gerencial da Braslight, os planos previdenciários apresentam os seguintes resultados (em R$ mil):

Olga de Lemos Andrade e Silva

24/06/2016

A/B
C’Saldado
Período
-34.074
-28.272
Ano 2014
-11.520
-647
Ano 2015
2.905
-850
Jan a Ago/2016
-42.689
Resultado Acumulado -29.769

C
-9.773
-7.230
3.795
-13.208

D
Total
0
-72.119
0
-19.397
126
5.976
126 -85.540

Os resultados deficitários dos Planos A/B, C’Saldado e C serão
ajustados pelos valores da precificação de ativos a serem realizados ao
longo dos próximos exercícios, em cumprimento aos dispositivos normativos CNPC 15 e16/2014 e instruções PREVIC 25/2015 e 26/2016.

Hospital S. Vicente de Paulo: correção

15/07/2016

Jupira Ferreira Bilangieri

18/07/2016

Airton da Costa Rodrigues

07/08/2016

Iracy Ribeiro

07/08/2016

James Alexander Hay Tawse

07/08/2016

Ruth Mesquita Rodrigues

17/08/2016

Wilson Júlio Quedo

25/08/2016

Antônio Sergio Neves

12/09/2016

Iara Brito e Sousa

19/09/2016

Augusto César Medeiros Ricci

22/09/2016

João Leal Augusta

24/09/2016

Às famílias enlutadas, a Diretoria da APB apresenta seus
sentimentos.
Ao tomar conhecimento do falecimento do associado, a APB
entra em contato com seus familiares, informando a documentação que deve ser apresentada no prazo máximo de 6 (seis) meses
do falecimento, para o pagamento do Auxílio Funeral, cujo valor
atual é de R$ 600,00 (seiscentos reais), reajustado pela Diretoria,
a partir de 01/07/2016, com o referendo do Conselho Deliberativo, em 30/08/2016.

A AMIL informa que o Hospital São Vicente de Paulo disponibiliza somente o serviço de Radioterapia para os participantes dos planos AMIL-20 QC e AMIL-25 QP. Os atendimentos de Pronto-Socorro e
Eletivo são realizados apenas a partir do plano AMIL- 40 QP.

APB Associação dos Participantes da Braslight

Ações Judiciais

Endereço: Av. Rio Branco, 37 – salas 307/308
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20090-003

PROCESSO
0155951.27.2014.4.02.5101
(Escritório Cordeiro Advocacia)
0362888-75.2010.8.19.0001
(Escritório Cordeiro Advocacia)
0356637-65.2015.19.0001
(Escritório de Advocacia Ruy
Ribeiro)

Tels.: (21) 2283-0716 / 2253-9506 – Telefax: (21) 2516-4668
Site: www.apbraslight.com.br
E-mail: apbraslight@gmail.com
Diretor-Presidente: Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos
Diretor-Vice-Presidente: Mauro Rocha
Diretor-Secretário: José Alberto Adissi

MATÉRIA
Índice de correção das
contas do FGTS
Antecipação da data do
reajuste anual
Distratos dos contratos
com a patrocinadora,
firmados em 2001

ANDAMENTO
Aguardando
Julgamento no STJ
Aguardando
Julgamento no STJ
Aguardando
Conclusão do Juiz

Resíduos do PIS/PASEP e FGTS

Diretor-Tesoureiro: Elbo Luiz Ribeiro Braga
Diretor de Assuntos Previdenciários e Assistenciais:
Cesar Augusto Aguiar Martins

O Escritório Alonso & Stanzani Advogados, responsável
junto à Caixa Econômica Federal pela verificação de resíduos do
PIS/PASEP e FGTS, no período de 18 de junho a 18de setembro,
atendeu a 683 associados, sendo que 66 (9,8%) possuíam valores
a receber, num total de R$ 102.231,16.
Os interessados em verificar sua situação devem ligar para
a secretaria da APB, munidos de CPF e PIS.

Diretor-Social: Francisco Henrique C. de Souza
Diretor Suplente: Luiz Fernando Caldas Leitão
Edição e Produção: Guto Rolim – DRT 13.880
Tiragem: 10.000 exemplares
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NOTICIAS DA BRASLIGHT

Eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal
No período de 03 a 20/10/2016, estão abertas as inscrições
para eleição de membros do Conselho Deliberativo e Fiscal da
Braslight, representantes dos participantes assistidos e pensionistas.

um dos seguintes candidatos:

CONSELHO DELIBERATIVO

Os requisitos e as informações necessárias para participação
do pleito estão disponíveis no site da Braslight (www.braslight.com.br).
Serão eleitos 01 membro efetivo e 01 suplente para cada Conselho representando os assistidos e pensionistas.

CONSELHO FISCAL

José Alberto Adissi

Cesar Augusto Aguiar Martins

Heitor Barreto Correa

Álvaro Eduardo do Amaral Menezes

Luiz Fernando Caldas Leitão

Nei Berreta Tesi

Caso seja do interesse dos assistidos e pensionistas, a Secretaria da APB, através do seu sistema internet, fica à disposição dos mesmos para colaborar no processo eleitoral.

A Associação dos Participantes da Braslight – APB recomenda aos participantes assistidos e pensionistas a escolha de

Informes
Site aprimorado – Agora o participante
pode consultar suas contribuições e sua
acumulação de forma ágil e prática, bem
como acompanhar a rentabilidade do
seu plano: www.braslight.com.br.

duziu a área de planejamento e gestão de
riscos do Grupo Light e foi membro do Conselho Deliberativo da Braslight.
Relatório Anual 2015 – Veja no site da
Braslight, seção ASPECTOS FINANCEIROS E
PREVIDENCIÁRIOS, solicite pela seção FALE
CONOSCO ou pelo telefone 0800 024 4397.

Mudança na Direção da Braslight – Luciano Molter de Pinho Grosso assumiu a
Presidência, no último dia 08/06, indicado pelas Patrocinadoras e referendado
pelo Conselho Deliberativo, de acordo
com o Estatuto. Engenheiro mecânico
com MBA de Mercado de Capitais e Mestrado em Finanças, foi professor em cursos do IBMEC e FGV. Recentemente, con-

Certificação de Conselheiros – Realizada por instituições como ANBIMA, ICSS,
APIMEC e IBGC, afere os conhecimentos/habilidades e atesta a competência
de alguém para o exercício de determinado cargo. Os eleitos para o Conselho
da Braslight terão o prazo de um ano a

partir da posse, para obter sua certificação. Para saber mais sobre esse requisito, acesse o portal da Previc: www.previc.gov.br.
Habilitação da Diretoria Executiva da
Braslight – A atual Diretoria Executiva da
Braslight (Luciano Molter de Pinho Grosso, Claudia Avidos Juruena Pereira e
Francisco da Costa Medeiros Neto) foi
habilitada pela PREVIC, através da Portaria 415, de 08/09/2016. A habilitação
de Dirigentes e Conselheiros é uma exigência da Instrução Normativa nº 28, da
Previc, de 12/05/2016.

Associe-se à APB
Proposta de Associado

Juntar foto 3x4

NOME
NACIONALIDADE

NATURAL DE

IDENTIDADE Nº

ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESTADO CIVIL

SEXO

DATA DE NASCIMENTO
CPF

EM
PROFISSÃO

CÔNJUGE

DATA DE NASCIMENTO

ENDEREÇO

TEL. RESIDENCIAL

BAIRRO

UF

CIDADE

ASSISTIDO

BENEFICIÁRIO

CEP

TEL. CELULAR

E-MAIL

ATIVO

MATRÍCULA LIGHT

ADMISSÃO NA LIGHT

TEL. COMERCIAL

ASSOCIADO ATIVO

INSCR. BRASLIGHT

ASSOCIADO ASSISTIDO

Por este instrumento, autorizo a Associação dos Participantes da Braslight – APB a proceder ao débito automático em minha conta-corrente no Banco
, agência
, conta corrente
, do valor da contribuição devida,
equivalente a 0,2% do meu rendimento bruto, em razão
de minha condição de associado.

Por este instrumento, autorizo a Associação dos
Participantes da Braslight – APB a providenciar junto à
Fundação de Seguridade Social Braslight o desconto em
folha de pagamento do valor da contribuição devida,
equivalente a 0,2% do meu rendimento bruto, em razão
de minha condição de associado.

Para uso interno da APB
Proposta aprovada em:

.
Secretário

Rio de Janeiro,

de

de

.
.

Assinatura

.
Presidente

PASSEIOS TURÍSTICOS

Dois passeios: Cidades Históricas e São Lourenço-MG
CIDADES HISTÓRICAS: 23 a 26/06/2016
Foi uma viagem de aproximadamente 5 horas, que contou com
a participação de 83 pessoas, entre associados, dependentes e convidados, com destino a Barbacena-MG, que se hospedaram no Hotel
Senac Grogotó.
Na sexta-feira, dia 24/06, visitamos as cidades de Tiradentes,
São João Del Rey e Resende Costa. À noite, retornamos a BarbacenaMG. Após o jantar, o hotel ofereceu ao grupo uma festa que teve como
tema “Os Anos 50”.
No sábado, pela manhã, partimos em direção às cidades de
Ouro Preto e Congonhas do Campo, onde contemplamos todo aquele
rico acervo histórico, sobretudo as igrejas e as obras barrocas de
Aleijadinho. Retornamos para o hotel à noite e assistimos ao filme
“Nos tempos da brilhantina”. Retornamos ao Rio de Janeiro na manhã
seguinte, chegando às 15 horas.
O retorno ao Rio de Janeiro ocorreu logo após o almoço, chegando ao destino às 19 horas.

SÃO LOURENÇO: 26 a 28/08/2016
Foi uma viagem com duração de 6 horas, da qual participaram
64 pessoas. Ficamos hospedados no Hotel Brasil, junto ao Parque das
Águas. Após o almoço, os participantes visitaram o parque e passearam pela cidade. À noite, após o jantar, o hotel ofereceu um show musical, seguido de um festival de queijos e vinhos.
No sábado, pela manhã, visitamos a Igreja de Nhá Chica, em
Baependi-MG, em seguida fomos à cidade de Caxambu, regressando ao hotel para o almoço. A tarde foi livre. À noite, houve uma festa
“junina” da qual participaram inúmeros associados.
No domingo, pela manhã, parte do grupo fez um passeio de
trem “Maria Fumaça” com destino à cidade de Soledade de Minas. A
outra parte do grupo foi passear pela cidade.

Em janeiro: música na COFEL, com homenagem às pensionistas
Entre os dias 27 e 29 de janeiro de 2017, a APB promoverá mais
um passeio à COFEL – Colônia de Férias dos Empregados da Light, em
Vassouras.

do Brasil, Agência 3518-1, Conta-Corrente 409.229-5 ou Banco
Santander, Agência 3161, Conta-Corrente 13.000.712-1, sendo
necessário comunicar a APB a data do depósito.

Na noite de sexta-feira, após o jantar, haverá o tradicional bingo
e, no sábado, visitaremos uma Fazenda Histórica da região.

Os interessados deverão providenciar suas reservas pelos telefones (21) 2283-0716 ou (21) 2253-9506, até 31/10/2016, (lembramos que a reserva é por ordem de inscrição, não deixe para o os últimos dias!).

No sábado, após o jantar, será realizado o 1º Festival da
Canção, promovido pela APB e COFEL, do qual os associados e convidados poderão participar. Na inscrição para o passeio, os interessados deverão manifestar seu desejo em participar do Festival. E, ainda
no sábado, será feita uma homenagem às pensionistas.

Havendo desistência do participante, a APB estudará a forma,
caso a caso, para a devolução dos valores recebidos.
A saída será na Av. Mal. Floriano, 168, sede da Light, às 8h, com
tolerância de 30 minutos, do dia 27/01 (sexta-feira) e o retorno ao Rio,
no dia 29/01 (domingo), com chegada à porta do Hotel Windsor
Guanabara, na Av. Pres. Vargas, esquina com Av. Rio Branco.

O custo por pessoa pelo pacote em apartamento duplo ou triplo
é de R$ 285,00. O valor do apartamento simples para uma pessoa é
de R$ 385,00. O pacote dará direito a almoço e jantar, no dia 27 (sexta-feira), café da manhã, almoço e jantar, no dia 28 (sábado) e café da
manhã e almoço no dia 29 (Domingo).

Todos deverão estar com a identidade original, e os responsáveis pelos menores de 18 anos de idade deverão trazer as certidões de
nascimento ou RG desses menores, conforme exigência legal.

Crianças com idade de até 5 anos ficam isentas de pagamento
e, com idade entre 6 e 10 anos, têm desconto de 50%. Acima dessa
idade, pagam integralmente o valor supracitado, lembrando que todos
deverão levar toalhas de rosto e banho.

Aniversariante em destaque
A APB e seus associados parabenizam a associada Ilka
Marques Abdalad, por ocasião da comemoração de seu
100º aniversário, ocorrido em 2 de agosto de 2016.

O pagamento deverá ser feito até o dia 07/12/2016, à vista, ou
em duas vezes: a primeira parcela deverá ser quitada até o dia 07 /12/
2016, e a segunda até 06/01/2017, diretamente na sede da APB, na
Avenida Rio Branco, nº 37, sala 307 ou através de depósito no Banco
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