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Portadores de Necessidades Especiais, dependentes
de assistidos
– Plano A/B
Os entendimentos com a
Diretoria da Braslight, para inclusão como dependentes dos assistidos do plano previdenciário A/B,
estão evoluindo de forma bastante satisfatória, face ao empenho
da diretoria da Fundação que, de
maneira extremamente competente e responsável, elaborou os
estudos atuariais para viabilizar a
concessão do benefício.
A APB, no sentido de reduzir
a participação financeira dos
assistidos, responsáveis pelos
portadores de necessidades
especiais, enviou carta à patrocinadora, solicitando sua colaboração, cuja íntegra divulgamos:

Nº APB-D-045/17
Associação dos Participantes da Braslight
Data: 06/06/2017
Ilmo Sra.
Ana Maria Horta Veloso
Presidente da Light S.A
Ref: Portadores de Necessidades Especiais – Planos
A e B da BRASLIGHT
Prezada Senhora,

Os participantes da Braslight dos Planos A e B não
foram contemplados com a possibilidade de inscreverem como dependentes os filhos portadores de
necessidades especiais, condição prevista para os
demais planos de previdência. Ocorre que os filhos
dessas pessoas assim como os dos participantes dos
outros Planos necessitam de amparo por tempo
indeterminado, colocando os pais cada vez mais em
aflição quanto ao amparo que terão no futuro.
A Braslight alertada pela APB e sensibilizada para
o problema esforçou-se e apresentou um estudo que
envolve a alteração do Regulamento dos Planos A e
B para permitir a inclusão dos dependentes com
necessidades especiais, atendendo a Associação

Luiz Peixoto da Silva – Fundador e primeiro
Presidente do Conselho Deliberativo da APB
Em 31/03/2017, faleceu
LUIZ PEIXOTO DA SILVA, matrícula
02 do quadro de associados da
APB. Primeiro Presidente e membro nato do Conselho Deliberativo
da Associação, Peixotinho, como
era tratado por seus colegas,
elaborou o estatuto da associação, participando ativamente da
sua revisão em 2014. Desde a
criação da APB, em 1989, há 27
anos, como profundo conhecedor
dos dispositivos regulamentares
dos planos previdenciários da
Braslight, participou ativamente
de todas as discussões de matérias de interesse dos assistidos/
pensionistas da Braslight, além de
colaborar nas atividades administrativas da APB.

dos Participantes da Braslight-APB para equacionamento desta situação já de longo tempo. No entanto,
uma das condições estipuladas pela Braslight é a
realização total da Reserva Matemática correspondente pelo participante, fato que, de pronto, poderá
dificultar a solução esperada por tão longo tempo
(desde 1997).

No sentido de oferecer solução efetiva para estes
casos, é que estamos voltando com o assunto à sua
presença para solicitar que a Light participe do equacionamento da Reserva Matemática de modo a reduzir as restrições para os participantes, tendo em vista
a que se trata de pequeno número de portadores de
necessidades especiais.
Certos de sua especial atenção no sentido de
atendimento a esta minoria, aguardamos ansiosamente a sua resposta, e colocamo-nos à inteira disposição, para se for o caso, discutirmos a questão
como V.Sa.
Atenciosamente,
Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos
Diretor-Presidente

Plano de Saúde AMIL
Posto de atendimento na Tijuca (Clube Vida
de Saúde), Rua Conde de Bonfim, 475, Tijuca,
RJ, com Emergência 24h
Tel. 3003-1333. Marcação pela internet:
http://agendesuaconsulta.amil.com.br
Além da Emergência, esse posto tem diversos
atendimentos ambulatoriais:
Ortopedia (de 7h às 19h), Raio X, Dermatologia, Ultrassonografia, Eletrocardiograma,
Ecocardiograma, Holter, prova de esforço,
tomografia, avaliação UCP, entre outros.
Associados que foram ao posto manifestaram-se satisfeitos com o atendimento.

Reajuste do Plano C
Em junho de 2017, o reajuste dos benefícios dos Plano C, considerando a variação
do IPCA do período de junho de 2016 a maio
de 2017, correspondeu a 3,59%.

Nota de Falecimento

Quadro Social
Em 31/12/2015
1.859
Admitidos
83
Falecidos /Desligados
69
Em 31/12/2016
1.873

Em 31/12/2016
1.873
Admitidos
32
Falecidos /Desligados
27
Em 31/05/2017
1.878

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

Nome

03/02/2017

Jair Campos

Ações Judiciais
0155951.27.2014.4.02.5101 - Índice de correção das contas do
FGTS – Aguardando Julgamento no STJ.
0362888-75.2010.8.19.0001 - Antecipação da data do reajuste
anual – O recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Braslight
no Superior Tribunal de Justiça - STJ, foi provido para que o Recurso de
Apelação apresentado pela APB seja julgado em uma das Câmaras
Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do RJ e não em uma das Câmaras de Direito do Consumidor, acompanhando a alteração recente da
jurisprudência daquele Tribunal Superior. Desta forma, o processo retomará seu curso neste Estado, com o julgamento do Recurso de Apelação impetrado pela APB, em Câmara Cível (Informado pelo Dr. Claudio
Cordeiro - advogado da ação).
0356637-65.2015.19.0001 - Distratos dos contratos com a patrocinadora, firmado em 2001 – As partes afirmam não haver mais provas a
produzir. Na contestação, o réu suscitou questões preliminares que
serão analisadas no momento da prolação da sentença, tendo em vista
a necessidade de análise do conjunto probatório contido nos autos.
Tenho, pois, que o autor preenche as condições genéricas para o regular
exercício do direito de ação. Considerando que as partes não pugnaram
pela produção de provas complementares, tenho que o processo se
encontra em ordem, nada mais havendo sanear. Deixo de designar
audiência de conciliação, diante do desinteresse expresso das partes.
Declaro, pois, encerrada a fase instrutória. Decorrido o prazo do artigo
357. 1º do CPC, remetem-se os autos ao grupo de sentença. (Dra. Paula
de Menezes Caldas – Juiz em exercício).

Mário Arthur Bercot Neto

03/03/2017

Dulce Cardoso de Mello

09/03/2017

Ananias Lourenço do Nascimento Filho

15/03/2017

Carlos Alberto Pinto Viola

18/03/2017

Danillo Paes Leme Magalhães

20/03/2017

Luiz Peixoto da Silva

31/03/2017

Antônio Carlos de Araújo

01/04/2017

Jorge Vieira de Souza

16/04/2017

José Henrique Bastos

18/04/2017

Maria Aparecida de Almeida Ramos

21/04/2017

Elisabeth Alves de Melo Neves

22/04/2017

Severino Antonio da Silva

26/04/2017

Dulcinea Cardoso Martins

08/05/2017

Maria Thereza Conceição Campos

10/05/2017

Amaury Canário

11/05/2017

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 entregue no prazo máximo de 6 (seis) meses do
falecimento, para o pagamento do auxílio-funeral, cujo valor é de
R$ 600,00 (seiscentos reais).

BRASLIGHT:
Resultado Acumulado e
Equilíbrio Técnico Ajustado – Maio/2017

Imposto de Renda 2017
A APB, a exemplo de anos anteriores, colocou à disposição de
seus associados o sistema da Receita Federal destinado ao preenchimento e envio, via Internet, da Declaração de Ajuste Anual de 2017.
Foram preenchidas 187 declarações de associados.

Resultado Acumulado

APB Associação dos Participantes da Braslight
Endereço: Av. Rio Branco, 37 – salas 307/308

em R$ milhões

PLANOS

A/B

C SALDADO

C NOVO

Resultado Acumulado até ano anterior

-28,8
6,4

-16,1

Resultado em 2017

-21,7
7,3

Resultado Acumulado até 2017

-14,4

-22,3

-13,0

Ajuste de Precificação

73,2

40,4

(+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado

58,8

18,1

8,6
-4,4

3,0

Limite Estimado de Déficit para Equacionamento

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

PLANOS

Tels.: (21) 2283-0716 / 2253-9506 – Telefax: (21) 2516-4668

Limite de Déficit

A/B
-54,9

C SALDADO
-76,6

C NOVO
-19,4

Site: www.apbraslight.com.br
E-mail: apbraslight@gmail.com

Qualificação de membros da Diretoria
da APB e dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal da Braslight, em 2017

Diretor-Presidente: Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos
Diretor-Vice-Presidente: Mauro Rocha
Diretor-Secretário: José Alberto Adissi
Diretor-Tesoureiro: Elbo Luiz Ribeiro Braga

DATA
09/05

CURSO
Encontro Regional Sudeste

Diretor-Social: Francisco Henrique C. de Souza

29/05

Diretor-Suplente: Luiz Fernando Caldas Leitão

OnLine
OnLine

Fundamentos da
Governança
Fundamentos Atuariais
Contabilidade para Fundos
de Pensão
Gestão de Risco Operacional
nos Fundos de Pensão

Diretor de Assuntos Previdenciários e Assistenciais:
Cesar Augusto Aguiar Martins

Diretor-Suplente: Mário Tavares Correia
Edição e Produção: Guto Rolim – DRT 13.880

OnLine

Tiragem: 2.100 exemplares
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PARTICIPANTES
José Alberto Adissi, Alvaro
Menezes e Heitor Barreto Correa
Cesar Augusto Aguiar Martins,
Alvaro Menezes e Mario Tavares
Cesar Augusto Aguiar Martins
Heitor Barreto Correa
Heitor Barreto Correa
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NOTÍCIAS DA BRASLIGHT

Novo diretor
da Braslight

A Braslight
em 2016!

Wilson Carlos Figueira
Matheus é o novo Diretor de
Investimentos e Finanças da
Braslight, indicado pelas Patrocinadoras do Grupo Light.
Formado em Administração de
Empresas e com MBA em Finanças Empresariais, trabalha na
Fundação desde 1999.

O Relatório Anual de Informações 2016 (RAI) já está disponível no site!
O RAI é um relatório rico e aborda detalhadamente os principais assuntos relacionados à
Braslight.

Com vasta experiência na área de Investimentos, acumulou,
durante longo tempo, a gestão das atividades das áreas de
Tesouraria e Controladoria.

Este relatório foi feito para
você.

O novo Diretor também é certificado pelo ICSS desde 2011.

Para conferir, acesse
https://www.braslight.com.br/v2/media/24820/
braslight_rai2016_pdf_v9_270417_sitefinal.pdf

A indicação do novo executivo foi referendada pelo Conselho
Deliberativo da Braslight em 30 junho.

Promessas financeiras
muito vantajosas: Desconfie!

Palestra do ex-presidente da Braslight
Na reunião do Conselho Deliberativo da APB, em
16/05/2017, o associado Heitor Barreto Correa, ex-presidente da
Braslight e membro efetivo do seu Conselho Deliberativo, eleito
como representante dos assistidos, apresentou uma palestra sobre
“A Questão Previdenciária no Brasil e a Importância dos Fundos de
Pensão”. Face à relevância dos tópicos apresentados, ainda mais no
momento em que estão em discussão alterações no regime geral da
previdência no Brasil, a palestra despertou grande interesse e satisfação dos presentes.

Advogados têm enviado cartas sobre supostas ações judiciais
que podem ser impetradas contra o INSS, em busca de reajustes de
benefícios com efeitos retroativos, com valores extremamente elevados, Essa “isca” pode levar o associado a aceitar a ação antes de se
inteirar da realidade. Tenha o máximo de cautela antes de interpor
qualquer ação, judicial, pois esses advogados exigem valores antecipados, sem oferecer qualquer garantia no sentido de que você terá o
direito à revisão do beneficio. A APB tem convênio com escritórios de
advocacia que podem orientá-lo sobre o assunto e, se necessário,
impetrar uma ação de acordo com seu pleito.

A APB está programando para 11/07/2017 uma outra palestra, versando sobre “Aspectos Atuariais dos Planos de Previdência”.

Os telefones dos advogados conveniados são os seguintes: Cláudio
Cordeiro: 2220-0523/2533-0523 e Cyntia Loureiro: 22626008/2524-5356

Nessa reunião do Conselho Deliberativo foram apreciadas e
aprovadas as contas do primeiro trimestre de 2017 da APB.

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, declaro à Associação dos Participantes da Braslight – APB que procederei mensalmente
ao depósito em sua 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

Passeio a Campos do Jordão
De 30/03 a 02/04/17, a APB promoveu uma excursão à cidade de Campos do Jordão-SP, onde os participantes ficaram hospedados na Pousada das Hortênsias, no
Bairro do Capivari.
Houve visitas ao Mosteiro Beneditinas, ao Auditório
Cláudio Santoro, ao Museu Felícia Leiner, à Casa de
Chocolate Spinassi, à Ducha de Prata, ao Pico do Itapeva, ao
Alto do Capivari (com tour arquitetônico pelas mansões), à
feira de malhas e artesanato e, de trenzinho, ao Parque
Mantikir de paisagismo e botânica.
Alguns participantes subiram o Morro do Elefante
utilizando o teleférico.

Passeio a Miguel Pereira
De 30/06 a 02/07, o destino do passeio foi o Hotel
Fazenda Miguel Pereira-RJ. O grupo de mais de 70 associados e familiares conheceu os principais pontos turísticos da cidade. Fizeram compras na Doceria Dona Carmen,
no Sítio Solidão, na Bebel Chocolates e na Feira de
Artesanato. Ainda passearam nas margens do Lago Javary
e visitaram, em Paty do Alferes, o Museu da Cachaça.
Na noite de sexta-feira, dançaram até às 23h30 no
Baile dos anos 70 e 80, realizado nas dependências do
hotel; e no sábado, a diversão foi a tradicional Festa
Junina, promovida pelo Hotel Fazenda.

Próximos Passeios Turísticos da APB
A reserva dos passeios só acontecerá mediante o pagamento da
primeira parcela ou do pagamento
integral.
Informe-se na sede da APB ou
pelos telefones 2283-0716 e
2253-9506.
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Período

Local

R$ por pessoa

Período de Pagamento

De 28/09 a 01/10
(quinta a domingo)
De 10 a 12/11
(sexta a domingo)

Bristol Hotels
Domingos Martins-ES
Hotel Mira Serra
Passa Quatro-MG

* 710,00

De 07/07 a 06/09

785,00

De 01/09 a 06/10

* Este valor inclui somente café da manhã e jantar | Ambos os valores podem sofrer alterações até a data das inscrições.
Havendo desistência do participante, a APB estudará caso a caso a forma de devolução dos valores recebidos.
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