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Assembleia Geral elege Diretoria da APB

Conselheiro da APB
é homenageado no
Dia do Aposentado

A Assembleia Geral Ordinária da APB, realizada no dia 11 de novembro de 

2014, em sua Sede, elegeu os seguintes associados para os respectivos cargos 

de Diretoria, com mandato até 12/2016:

Diretor-Presidente – Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos

Diretor-Vice-Presidente – Ricardo Henrique Caroli de Freitas

Diretor-Secretário – José Alberto Adissi

Diretor-Tesoureiro – Elbo Luiz Ribeiro Braga

Diretor de Assuntos Previdenciários e Assistenciais – Cesar Augusto Aguiar Martins

Diretor-Social – Francisco Henrique Campos de Souza

Diretor Suplente nº 1 – Luiz Fernando Caldas Leitão

Diretor Suplente nº 2 – Mauro Rocha
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APROVAÇÃO DAS CONTAS

Outra Assembleia Geral Ordinária, realizada em 10 

de março de 2015, ratificou a decisão do Conselho 

Deliberativo, em 24 de fevereiro, no sentido de apro-

var o Relatório Anual da Diretoria e as Demonstra-

ções Contábeis de 2014, bem como a Proposta 

Orçamentária para 2015.

No exercício de 2014, o Resultado Operacional atin-

giu a (-R$ 36.263,40), enquanto o Resultado Finan-

ceiro foi de R$ 184.852,61.

O valor do Ativo Permanente é de R$ 176.223,92

A Braslight, em 26/01/2015, participou da homenagem dedi- dente da Light no ano de 1979 e a presidente da Fundação de Segu-

cada ao Dia do Aposentado, realizada pela Abrapp, em São Paulo. ridade Social Braslight, de 1990 a 1992.

O presidente da Braslight, Heitor Barreto Corrêa, e o assistido A solenidade contou com a entrega de diplomas para 64 apo-

Luiz Teixeira Alves de Lima representaram a Fundação e seus partici- sentados de 70 entidades de previdência complementar de todo o 

pantes já aposentados. país. Na foto, o presidente da Braslight entrega o diploma ao nosso 

Conselheiro.O Engenheiro Luiz Teixeira Alves de Lima, membro vitalício do 

Conselho Deliberativo da APB, foi homenageado na festa promovida Na ocasião, o diretor superintendente da Previc, Carlos de 

pela ABRAPP, representando os aposentados da Fundação Braslight. Paula, destacou a importância da fiscalização e o papel da institui-

ção em incentivar avanços no sistema de previdência complemen-Em 1945, foi admitido como estagiário na Cia. Carris Luz e 
tar no país.Força do Rio de Janeiro. Após exercer várias funções, chegou a presi-



NOTÍCIAS SOCIAIS

Nota de Falecimento

Data do Óbito

19/08/2014

21/09/2014

27/09/2014

28/09/2014

02/10/2014

05/10/2014

11/10/2014

17/10/2014

24/10/2014

02/11/2014

07/11/2014

09/11/2014

12/11/2014

18/11/2014

21/11/2014

25/11/2014

22/12/2014

27/12/2014

27/12/2014

05/01/2015

09/01/2015

11/01/2015

13/01/2015

14/01/2015

15/01/2015

17/01/2015

25/01/2015

25/01/2015

Nome

Normelia Alves da Silva

Paulo Franco Pires

Arnaldo Osse

Jorge Fernandes da Cunha

Inácia Olimpia Mello Neta

Augusto Luiz Monteiro

Milton Scheid

Viriato Martins

Neima Mateus Pinto

Jairo Gonçalves Monção

Maria Erondina La Roca Zoega

Helenilson Malaquias Sousa

Newton Lemos Ferreira

Jorge dos Santos Cardoso

Betsy Waddington Vieira

José Esteves

Joazir Moreno de Castro

Alberto Inácio do Amaral

Manoel Fernandes da Cruz Filho

Antônio Reinaldo S. das Neves

Cleide Silva Carvalho

Eunice Rodrigues Souza

Moacyr Passos Salustiano

Heraldo Lucas

Ilzara Moema Pimentel Guedes

Henrique Barbosa Nogueira

Carlos Edmundo Bourrus

Eduardo José Moreira Parente

É com pesar que a Associação dos Participantes da 

Braslight registra o falecimento de seus associados.

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 docu-

mentação que deve ser apresentada para o pagamento do 

auxílio-funeral, cujo valor é de R$ 500,00 (quinhentos reais).
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APB – Associação dos Participantes da Braslight
Endereço: Av. Rio Branco, 37 – salas 307/308

Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20090-003

Tels.: (21) 2283-0716  / 2253-9506

Telefax: (21) 2516-4668

Site: www.apbraslight.com.br 

E-mail: apbraslight@gmail.com

Edição e Produção: Guto Rolim – DRT 13.880

Tiragem: 2.100 exemplares

Diretor-Presidente: Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos

Diretor Vice-Presidente: Ricardo Henrique Caroli de Freitas

Diretor-Secretário: José Alberto Adissi

Diretor Tesoureiro: Elbo Luiz Ribeiro Braga

Diretor de Assuntos Previdenciários e Assistenciais: Cesar Augusto Aguiar Martins

Diretor Social: Francisco Henrique C. de  Souza

1º Diretor Suplente: Luiz Fernando Caldas Leitão

2º Diretor Suplente: Mauro Rocha

APB informe

Ação de Antecipação do 
Reajuste Anual – 2004 a 2010

Imposto de Renda 
Declaração de Ajuste Anual 2015

Acompanhe o Processo nº 036.2888-75.2010.8.19.0001 

27/03/2014 – A Desembargadora nega os embargos da Braslight e 

confirma a distribuição da ação para uma Câmara 

Cível especializada em direito do consumidor.

09/07/2014 – Não admitido o Recurso Especial apresentado pela 

Braslight.

04/08/2014 – Apresentada pela Braslight petição de agravo contra 

decisão do Recurso Especial, que encontra-se pen-

dente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

Nº 89 dezembro2014 a março 2015

Quadro Social
Em 31/12/2013

Admitidos

Falecidos /Desligados

Em 31/12/2014

1.802

135

47

1.890

Em 31/12/2014

Admitidos

Falecidos /Desligados

Em 28/02/2015

1.890

4

13

1.881

A APB já começou a preencher a Declaração de Ajuste Anual 

para seus associados, como faz todos os anos. É preciso apresentar os 

documentos (Declaração do ano passado, Informes de Rendimentos 

do INSS e Braslight, comprovantes de pagamentos etc.) na sede da 

APB, Av. Rio Branco, 37/307, Centro, Rio de Janeiro-RJ, em qualquer 

dia da semana, exceto às terças-feiras, até 17 de abril, impreterivel-

mente. Depois é só aguardar o telefonema da nossa equipe para bus-

car o recibo de entrega da Declaração à Receita Federal.

Ação Civil Pública – Alteração do índice 
de correção das contas do FGTS

A ACP, protocolada sob o nº 0155951.27.2014.4.02.5101, 

será distribuída para uma das Varas Federais do Estado. 

Em janeiro de 2015, o reajuste dos benefícios dos planos A/B, 

contemplou a variação do IPCA do ano de 2014, de 6,41%. O INSS 

concedeu a todas as aposentadorias a correção de 6,23%.

Reajuste Anual – Plano A/B e INSS
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PLANO DE SAÚDE

Amil reajusta plano em 14%, cobra atrasados em parcela única 
e envia boletos irregularmente

A APB, em atendimento a diversas reclamações dos participantes do plano de saúde, enviou à Light as cartas 

abaixo, registrando essas insatisfações e solicitando providências pertinentes.

RJ,27/01/15

Ilma Sra. 

Eloísa Lopes de Azevedo

Light S.E.S.A /Coordenadora de Qualidade de Vida

Prezada Senhora,

 Plano de Saúde Amil – Assistidos

No boleto com vencimento em 15/01/2015, os partici-

pantes aposentados do Plano de Saúde – Amil foram infor-

mados do reajuste de 14%, vigente a partir do mês de 

setembro/2014.

 Esse comunicado informava que, em decorrência do 

período de negociação para a determinação do índice de 

reajuste, não foi possível praticá-lo, a partir de set/2014.

Assim, nos boletos com vencimento em janeiro/2015, já 

atualizados, foram incluídas as diferenças relativas aos 

reajustes de set a dez/14, ou seja, de 04 meses, da 

ordem de 56%. A diferença total, cobrada de uma única 

vez, trouxe sérias dificuldades para a maioria dos partici-

pantes do plano de saúde.

Em anos anteriores, a cobrança das diferenças ocorreu da 

seguinte forma: 

Reconhecemos que uma negociação de reajuste de plano 

de saúde é bastante complexa, principalmente quando a 

maioria dos participantes já apresenta idade avançada e 

os custos de utilização são cada vez mais crescentes, 

entretanto a forma de cobrança das diferenças retroativas, 

de uma única vez, em janeiro/2015, não foi a mais ade-

quada. 

Sendo um dos objetivos da APB defender os interesses 

dos aposentados, apresentamos como sugestão, que nas 

próximas épocas de reajuste do plano de saúde, a partir do 

mês de setembro de cada ano, aplique-se um índice de 

reajuste, o qual, posteriormente, seria ajustado ao que for 

determinado na negociação entre a Light e a operadora do 

plano, evitando-se, assim, cobrança de valor significativo, 

mesmo que parcelado, que onere demasiadamente os 

aposentados participantes do plano de saúde.

Atenciosamente,

Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos

Diretor-Presidente

RJ, 24/02/2015

Ilmo. Sr. Marcos Guimarães Ferreira

Gerente de Serviços de Recursos Humanos e Relações Sindicais

Ref: AMIL – Plano de Saúde Aposentados

Prezado Senhor,

Como já deve ser do conhecimento de V.Sª, nos últimos três meses, 

um número bem significativo dos aposentados, participantes do 

plano de saúde, tem questionado o não recebimento das boletas, 

antes da data de vencimento, obrigando-os a solicitar 2ªvia, através 

da APB ou diretamente ao setor de atendimento da Av. Mal. Floriano.

Essa situação tem criado grandes transtornos, não só para a secre-

taria da APB, como também para o pessoal do setor de atendimento 

da Light, pois a maioria das solicitações de 2ª vias concentra-se na 

data de vencimento das boletas. 

Ademais, reconhecemos que inúmeras solicitações feitas nos dias 

que antecedem o vencimento das boletas, além de sobrecarrega-

rem o setor de atendimento da Light estão comprometendo a rela-

ção bastante harmoniosa existente entre a APB e esse setor, o que 

não gostaríamos que acontecesse. 

O setor de atendimento da Light esclarece que a AMIL garante que 

envia as boletas em tempo satisfatório para a ECT, transferindo a res-

ponsabilidade para essa empresa. 

A realidade é que os participantes não estão recebendo as boletas 

em tempo hábil para efetuarem o seu pagamento e, o que é mais 

agravante, alguns já não a recebem há vários meses. Esse fato pode 

ser comprovado, inclusive, por membros da Diretoria da APB, parti-

cipantes do plano de saúde. Além do mais, vale registrar que o siste-

ma da AMIL apresenta imperfeição, pois não emite 2ª via da boleta 

correspondente aos dependentes, obrigando o comparecimento a 

um dos postos de atendimento, o que aumenta as dificuldades dos 

participantes do plano de saúde. 

Face ao exposto, solicitamos a intercessão da Light, como respon-

sável pela administração do plano de saúde dos aposentados, para 

a regularização, em caráter definitivo, dessa situação. 

Lembramos que os últimos reajustes do plano de saúde têm sido 

bastante significativos, não se justificando tal procedimento, inde-

pendentemente de a responsabilidade ser da AMIL e/ou da ECT, o 

que contribui, cada vez mais, para a insatisfação dos participantes. 

Por oportuno, solicitamos informar-nos o número de participantes do 

plano de saúde que se desligaram após o reajuste das contribuições 

mensais em 14%. 

Atenciosamente,

Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos

Diretor-Presidente

Datas do
 Reajuste

Índices de 
Reajuste

Diferenças Retroativas referentes aos meses de 
  

Set/2011 9% Set, Out e Nov/2011 cobradas em 1 parcela em fev/2012 

Set/2012 7,5% Set, Out e Nov/2012 cobradas em 3 parcelas a partir de jan/2013 

Set/2013 9,8% Set, Out e Nov/2013 cobradas em 3 parcelas a partir de Dez/2013  

Set/2014 14% Set, Out, Nov e Dez/2014 cobradas em 1 parcela em jan/15  
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BRASLIGHT

LAZER E BEM-ESTAR

Informe  de Rendimentos Digital

APB continua acompanhando as consequências do distrato, Os planos previdenciários A/B, C’Saldado e C Novo alcança-

assinado em 31/12/2013, do contrato de reequilíbrio firma- ram, o seguinte resultado em 31 de dezembro de 2014, con-

do em 2001 entre a Light e a Braslight e, para tanto, tem se forme dados divulgados pela Braslight, destacando-se os 

reunido com advogados e outros técnicos específicos na valores decorrentes das novas Resoluções do Conselho 

área de previdência complementar. Nacional de Previdência Complementar:

Particularmente no Plano C’Saldado, a patrocinadora assu- aos termos previstos no Contrato de Obrigações, assinado 

miu a responsabilidade pelo déficit de R$31.976 mil, face em 31/12/2013.

Distrato do Contrato de reequilíbrio firmado entre a Light e a Braslight, 
em 31/08/2001 e assinatura de novos Contratos de Obrigações

Maiores de 60 anos têm acesso ao SESC/RJ

 Planos Previdenciários  A/B C’S C Novo D TOTAL  

Resultado Contábil -28.271 -34.074 -9.773 0 -72.118 

Precificação de Ativos – Res. CNPC 15/2014  73.429  34.074 6.918 0 114.421 

Taxa de Juros (Desconto) 
(Resolução CNPC 16/2014 

-29.120 -18.235 -3.561 - -50.916 

Equilíbrio Técnico após os ajustes atuariais 45.158 -31.976 -2.855  

A Receita Federal do Brasil permite a disponibilização dos em 2016, do Informe de Rendimentos em formato digital.

Informes de Rendimentos por meios eletrônicos para as Com essa medida, a Fundação reduzirá ainda mais suas 
pessoas físicas que possuem e-mail e, neste caso, a fonte despesas administrativas, sendo mais um, entre diversos 
pagadora fica dispensada do fornecimento da via impressa. Órgãos Governamentais, Empresas Privadas e Fundos de 

Durante o ano de 2015, a Braslight realizará ações de incen- Pensão a adotar ações de sustentabilidade.

tivo para cadastramento de endereço eletrônico (e-mail) dos Colabore com essa iniciativa, cadastrando seu endereço 
assistidos, visando utilizar esse canal para disponibilização, eletrônico.

O SESC tem procedimentos diferentes sições e espaços para shows, com pro-

em cada estado. No Rio de Janeiro, gramação durante o ano inteiro.

exclusivamente, qualquer pessoa com Educação – o Projeto Saber Co-
mais de 60 anos pode se associar com munitário oferece cursos para quem 
quase todos os direitos de comerciário. almeja desenvolver iniciativas sociais 
Só não pode inscrever dependentes e para contribuir com a melhoria de suas 
usar o serviço de odontologia. comunidades.

Para se associar, você não paga nada. Esporte e Lazer – um calendário de 
Precisa apenas apresentar Identidade, atividades recreativas, oficinas, torneios 
CPF e comprovante de residência no entre as unidades de Nogueira (Petró-e cursos de diversas modalidades – 
Estado do Rio, em qualquer uma das 18 polis), Teresópolis e Nova Friburgo, ou esportes coletivos, aquáticos, danças e 
unidades matriculadoras. aproveitar a unidade de Copacabana.lutas – movimentam as quadras, ginási-

Veja o que o SESC oferece: os, piscinas e academias das Unidades. 
Veja em 

Cultura – a maior rede de teatros do esta- Turismo – uma rede de hotéis no Brasil 

do, auditórios, bibliotecas, salas de expo- inteiro. No Rio, você pode escolher 

http://www.sescrio.org.br/ 

pub/associe-se-2/index.html

O famoso Quitandnha agora é do SESC



Associe-se à APB

ASSOCIADO ASSISTIDO

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, 

 em 
razão de minha condição de associado.
equivalente a 0,2% do meu rendimento bruto,

Por este instrumento, autorizo a Associação dos Partici-
pantes da Braslight – APB a proceder ao débito automáti-
co em minha conta-corrente no Banco           , agência              
, conta corrente               , do valor da contribuição devi-
da,  em 
razão de minha condição de associado.

equivalente a 0,2% do meu rendimento bruto,

ASSOCIADO ATIVO

Assinatura
                                                                                           .

Rio de Janeiro,             de                                     de               .

Proposta de Associado Juntar foto 3x4
NOME

SEXOESTADO CIVIL

NACIONALIDADE NATURAL DE DATA DE NASCIMENTO

IDENTIDADE Nº CPFÓRGÃO EXPEDIDOR

MATRÍCULA LIGHT INSCR. BRASLIGHT

PROFISSÃO

ADMISSÃO NA LIGHT

EM

ENDEREÇO

CIDADE CEPUF

ASSISTIDO ATIVOBENEFICIÁRIO

BAIRRO

TEL. RESIDENCIAL

TEL. COMERCIAL

TEL. CELULAR

DATA DE NASCIMENTOCÔNJUGE

E-MAIL

                                                                                           .

Secretário

                                                                                           .

Presidente

Para uso interno da APB
Proposta aprovada em:

GENTE NOSSA

Nascido em 1926, nosso sócio 

fundador e conselheiro vitalício, 

aposentado em 1983, Hilton 

Alves continua em plena 

atividade, agora em seu 

município de Niterói, inclusive 

sendo agraciado com 

o Título de Cidadão Benemérito, 

entregue pela Câmara 

Municipal de Niterói, por sua 

valiosa participação nas causas 

que contribuem para o 

engrandecimento e progresso 

da cidade.

Conselheiro da APB 
é homenageado
pela Câmara de Niterói
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PASSEIOS TURÍSTICOS

Ainda como parte das comemorações do 

aniversário de 25 anos da APB, a associação 

organizou mais um passeio à COFEL em jane-

iro, para atender à fila de espera dos associa-

dos que não conseguiram se inscrever para a 

excursão de novembro.

O grupo de 92 associados e familiares che-

gou pouco depois das 11h da manhã da sex-

ta-feira e a maioria aproveitou a piscina após 

o almoço. À noite, 75 pessoas foram visitar  

Conservatória, para apreciar serestas e sere-

natas. No sábado pela manhã, além da pisci-
após, o grupo se dividiu: parte foi conhecer a Fábrica de na, houve um passeio ao centro histórico de Vassouras; à tar-
Sabonetes e Essências e demais foram conhecer o interessan-de, houve um bingo, cuja renda foi destinada à compra de um 
tíssimo Jardim do Nêgo, onde o artista plástico Geraldo bolo de aniversário de 25 anos da Associação. Após o jantar, 
Simplício faz esculturas diretamente sobre a terra, nos barran-numa cerimônia simples que reuniu o Presidente da APB, 
cos do terreno onde tem seu ateliê.Renato Vasconcellos, o Presidente da COFEL, Vanderlei 

Marques, e o Conselheiro Deliberativo da APB Celso Braga de À tarde, alguns participantes caminharam até um bairro próxi-

Mello. Vanderlei Marques homenageou o Presidente da APB, mo do hotel para comprar mais roupas íntimas, e, à noite, por 

pelo esforço que a Associação tem feito para colaborar com a ocasião do jantar, houve show com o cantor e tecladista 

COFEL. Os participantes do jantar cantaram Parabéns para a Charles Selchar. O Hotel aproveitou para homenagear os ani-

APB e se divertiram com um show da cantora Yara Santos, até versariantes que nasceram em março e os 55 anos de casa-

à meia-noite. mento do associado Carlos Guilherme Barbosa.

A manhã de domingo foi preenchida por uma 

caminhada no Parque São Clemente, com  a 

participação de guias locais. O grupo também 

visitou a Igreja de Nossa Senhora das Graças e 

a fábrica de bolsas Ana Ricci, e ainda fez um 

passeio pelo centro histórico local.

Outros passeios já estão programados para 

2015. Veja só:

Em maio de 2015, no período de 15 a 17, 

A segunda excursão do ano foi a Friburgo, no charmoso Hotel voltaremos à COFEL para participar da festa do aniversário de 

Bucsky. Participaram 70 associados e familiares que aprovei- 61 anos da Colônia.

taram um fim de semana para fazer diversos passeios e conhe-
Em junho/2015, iremos a Águas de Lindóia-SP, visitando a 

cer as atrações que a cidade oferece.
Monte Sião-MG, que tem tradição na produção e comercializa-

No primeiro dia, além das visitas a lojas de roupas íntimas e de ção de produtos feitos à base de tricô e crochê.
doces, o hotel ofereceu uma degustação de bebidas e salgadi-

Em agosto/2015, iremos a Engenheiro Passos-RJ e ficare-nhos e um happy hour após o jantar.
mos hospedados na Fazenda Villa Forte, com visitas a Penedo 

No sábado pela manhã o grupo foi ao circuito Teresópolis-
e Visconde de Mauá. 

Friburgo, onde visitou a Queijaria Escola, com degustação e 

Em novembro/2015, estaremos em Passa Quatro-MG e apro-palestra sobre a produção de queijos, e o Apiário Amigos da 

veitaremos a estadia no novo e belíssimo hotel Recanto das Terra, onde ouviram uma explanação sobre a produção de mel 

Hortênsias.e provaram algumas variedades produzidas no local. Logo 

E VEM MAIS POR AÍ:

COFEL e Friburgo: os primeiros passeios de 2015

O grupo em visita ao Parque São Clemente

Parte do grupo que curtiu a COFEL em janeiro


