
Conforme previsto nos Artigos 5º (inci-

so I. alínea “b”) e 12 do Estatuto, a Assem-

bleia Geral Ordinária de 5 de fevereiro de 

2013 elegerá a nova Diretoria da Associação 

dos Participantes da Braslight – APB, para o 

biênio 2013-2014.

A Diretoria, conforme Art. 13, tem a 

seguinte composição:

a. Diretor-Presidente 
b. Diretor Vice-Presidente 
c. Diretor-Secretário 
d. Diretor Tesoureiro 
e. Diretor de Assuntos 

ação ininterrupta à APB, na data da eleição”. Previdenciários e Assistenciais
Assim sendo, somente poderão candidatar-f. Diretor Social 
se os associados portadores de matrícula 

Os candidatos aos cargos na Diretoria até o nº 2.758.

deverão apresentar-se organizados em cha-
A Diretoria da APB reitera mais uma vez pas completas (Art. 40), ou seja, um candi-

a conscientização dos associados para o pro-dato para cada cargo objeto da eleição, sob 
cesso eletivo, não só através de  apresenta-pena de não serem registrados (Art. 44).
ção de chapas concorrentes ao pleito, com  

As chapas deverão ser apresentadas o objetivo de renovação do seu quadro de diri-

para registro no período de 10/12/2012 a gentes, 

21/12/2012, das 9h às 16h, acompanha-

das de seus respectivos programas de ação 

(§§ 2º e 3º do Art. 40), na Secretaria da APB, 

em sua sede, na Av. Rio Branco 37, sala . 
307, Centro, Rio de Janeiro, que fornecerá 

Ressaltamos que a  APB enfrenta cada comprovante de apresentação.
vez mais dificuldades em encontrar associa-

Ainda em conformidade com o Art. 39, dos dispostos a integrar os seus quadros de 
alínea “a” do Estatuto, são inelegíveis para dirigentes e de conselheiros, fato que, em 
os cargos da Diretoria, os associados que futuro próximo, na certa inviabilizará a sua 
“não tenham completado 3 (três) anos de fili- continuidade.      

como pela sua presença, partici-

pação e novas ideias, imprescindíveis 

para o equacionamento de obstáculos 

que possam ser enfrentados pela asso-

ciação
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Braslight: 

tem novo Presidente;

Minuta de resolução 

do CNPC em 

discussão para 

atender aos interesses 

dos participantes.

Excursões: 

Associados foram a 

Buenos Aires;

COFEL, APB e outras 

entidades 

homenageiam nosso 

Conselheiro Oswaldo 

Ribeiro da Cruz.

Voltaram 

Eleições para a Diretoria da APBEleições para a Diretoria da APB

Novo Presidente da Light recebe Diretoria da APB
No dia 5 de novembro, o Presidente da matérias pertinentes a relação Patrocinado-

Light, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, recebeu a ra/Fundação – notadamente a situação, 
Diretoria da APB. ainda sem definição, dos dependentes por-

Na ocasião, o Dr. Paulo Roberto de- tadores de necessidades especiais, dos par-
monstrou interesse e sensibilidade para as ticipantes dos planos previdenciários A/B.

VENHA FAZER PARTE DA

AQUI NÓS CUIDAMOS 
UNS DOS OUTROS.



Nota de Falecimento

Inscrição de novos associados

Nome

Aluísio Vicente da Silva

Maria de Carvalho Rodrigues

Sônia Aparecida de Almeida Rodrigues

Maria Ofélia Ocampo Silva Mello

José César Ferreira Gomes

Bárbara Abido Raposo

Walter Gilaberte

Mário Sebastião de Paula

Ludencil da Silva Rosa

Ruben Rodrigues de Assis

Neuza Penha Heredia

Gilson Nogueira

Antônio Lopes da Silva

Alcyr Alves Sholl

José Faissal

Data do Óbito

11/07/2012

28/07/2012

30/07/2012

30/07/2012

01/08/2012

04/08/2012

11/08/2012

17/08/2012

01/09/2012

03/09/2012

10/09/2012

24/09/2012

20/09/2012

12/10/2012

23/10/2012

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.

A Diretoria da APB alterou os procedimentos administrati-

vos para a concessão do auxílio-funeral, reduzindo significativa-

mente o tempo de pagamento do benefício. Ao tomar conheci-

mento do falecimento, a APB imediatamente envia correspon-

dência para o endereço do associado informando a documenta-

ção que deve ser apresentada para liberação do auxílio-funeral, 

cujo valor desde 06/2012 é de R$500,00 (quinhentos reais).

Vários aposentados e ex-empregados da Light que se 

desligaram da Braslight têm solicitado inscrição na APB, 

porém nosso Estatuto dispõe que o associado é necessaria-

mente participante da Braslight. Como tais inscrições confli-

tariam com o Estatuto da APB, a questão será analisada e o 

Conselho Deliberativo poderá avaliar uma alteração no Esta-

tuto a fim de atender estes pleitos. 

Se você tem colegas não filiados à Braslight, peça que 

entrem em contato com a APB, para que a Diretoria possa 

estudar como atender à demanda desse grupo.

NOTÍCIAS SOCIAIS

Quadro Social Em 31/12/2011

Admitidos

Falecidos /Desligados

Em 31/10/2012

1.846

43

50

1.839

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:

Telefones Úteis
Light: 2211-7171 Convênio Funeral Santa Casa 

de Misericórdia:  9124-9451, APAEL: 2211-4821
9629-2823, 7837-4930 e 

Associação Atlética Light: 
3905-0097 (Jorge Rímola)

2577-4434
Convênio Saúde Santa Casa 

Braslight: 0800 024 4397 e 
de Misericórdia: 2532-1134 ou 

2211-7215 
2215-6230 (Márcia, Maíla, 

Grêmio dos Aposentados: Souza ou Júnior)
2516-1528

Funerária São Lázaro: 
COFEL: 2263-6643 2273-1490 e 3331-0310
Sintergia: 2276-9979 ou OATI (assistência médica à 
2276-9731 terceira idade): 2569-9033
Asselight: 3285-2225 ou Plano de Saúde – AMIL:  
8116-5908 2211-4871 e 2211-4691
AAFBB: 2679-1921 Seguros de Veículos: 

2211-4514 e 2211-7451Seguro de Vida: 2213-3650
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Encontros com 
Aposentados e 
Pensionistas

Plano de Saúde – 
Esclarecimentos

Evolução do Índice de 

Reajuste de Benefícios

A Braslight continua realizando 

na sua sede, dois encontros por 

mês com aposentados e pensio-

nistas, cujas datas estão mensal-

mente divulgadas no comprovante 

de pagamento de aposentados e 

pensionistas. Nestes encontros 

pretende levantar suas necessidades 

mais importantes e identificar aque-

las que podem ser atendidas pela 

Fundação.

A Braslight, no Demonstrativo 

de Pagamento de Setembro/2012, 

registrou esclarecimentos a respeito 

de plano de saúde e outros benefícios 

assistenciais, cuja gestão, a partir de 

1997, foi integralmente transferida 

para a patrocinadora Light. Com o 

advento da Lei Complementar 109 de 

2001, a Braslight ficou legalmente 

impossibilitada de voltar a realizar 

qualquer atividade de natureza assis-

tencial. 

A APB está acompanhando a 

evolução do IPCA, índice que reajus-

tará, em janeiro/2013, os benefícios 

de aposentados e pensionistas parti-

cipantes dos planos A/B.

De janeiro de 2012 a outubro 

de 2012 a variação do IPCA alcança a 

4,38%.

O APBinforme 80 levou ao conhecimento cedimentos específicos para o caso de “retirada de 

dos associados a Minuta de Resolução do Con- patrocínio” por qualquer patrocinadora de Entidade 

selho Nacional de Previdência Complementar – Fechada de Previdência Complementar. Sem estas 

CNPC, regulamentando dispositivos da Lei Com- normas (cuja implementação é obrigatória pela LC 

plementar 109/2001, objeto de audência pública. 109/2001), a PREVIC, órgão regulador e fiscaliza-

dor, teria dificuldades em exigir o cumprimento de Esta minuta foi exaustivamente debatida 
obrigações que permitem a continuidade do plano no II Fórum de Participantes dos Planos de Previ-
previdenciário. Portanto sua publicação é de inte-dência Complementar Fechada, realizado no Rio 
resse dos participantes dos fundos de pensão, inde-de Janeiro em 24/07/2012, sendo objeto de pro-
pendente de quem o administrar.postas de alterações, inclusive pela Associação 

Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão A APB continuará acompanhando o pro-
– ANAPAR. cesso de edição desta resolução, que tem abran-

gência para todas as EFPC, informando o que for O documento, que ainda não é uma Reso-

necessário aos seus associados. lução (precisa ser publicada), visa estabelecer pro-

Braslight tem novo Presidente

Fundos de Pensão: minuta de Resolução do CNPC

Em 24/10/2012 o presidente da Light, Dr. nistração de Planos de Benefícios de Natureza 

Paulo Roberto Ribeiro Pinto, convocou os mem- Previdenciária.

bros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Bras-
Outrossim, espera do novo presidente, Dr. 

light, informando o desligamento de seu Diretor-
Heitor Barreto Corrêa, a continuidade e perseve-

Presidente, Dr. Márcio Brito Moraes Jardim, por 
rança na adoção de políticas que cada vez mais 

motivo de aposentadoria, sendo então designa-
fortaleçam e garantam a manutenção e melhoria 

do para substituí-lo o Eng. Heitor Barreto Corrêa.
dos benefícios previdenciários administrados 

A APB reconhece o empenho e a dedicação pela Braslight, contribuindo para a tranquilidade 
do Dr. Márcio Jardim, na defesa dos interesses dos de seus participantes.
participantes da Braslight, assim como a compe-

Nesta oportunidade, a APB parabenizou o tência de sua gestão, comprovada, entre outros 

Dr. Paulo Roberto pela feliz e acertada escolha do fatos, pela obtenção do Certificado ISO 

novo presidente da Braslight, pertencente ao qua-27001,cujo escopo é o Sistema de Gestão de 

dro de empregados da Light, com mais de 28 Segurança da Informação, e pela manutenção 

anos de tempo de serviço. do Certificado ISO 9001, contemplando a Admi-

Aprovação das contas do 1º e 2º trimestres de 2012

O Conselho Deliberativo da APB, confor- lho Fiscal, os balancetes referentes ao 1º e 2º 

me disposto na alínea h) do Art. 10 do Estatuto trimestres de 2012, em reuniões realizadas 

da APB, apreciou, após aprovação do Conse- em 15/05 e 14/08/2012, respectivamente.

 PASSEIOS TURÍSTICOS PREVISTOS PARA 2013: Angra dos Reis, Poços de Caldas-MG, São Lourenço-MG, COFEL e Gramado-RS
Não deixe de acompanhar a programação dos passeios através do site da APB: www.apbraslight.com.br



De 9 a 11 de novembro, 97 associados e familiares participa- nome a um Salão e o homena-

ram de mais um passeio à COFEL, que incluiu uma justa homenagem geado descerrou uma placa 

a um dos fundadores da daquela entidade, o nosso Conselheiro comemorativa. A APB lhe ou-

Oswaldo Ribeiro da Cruz. A Diretoria da Colônia de Férias deu seu torgou um Diploma de reco-

nhecimento pelo seu trabalho 

em prol da Associação.

Foi uma cerimônia boni-

ta, com o homenageado muito 

emocionado com a distinção.

A excursão ainda incluiu 

uma visita ao Centro de Vas-

souras, onde os associados 

fizeram compras de produtos 

regionais, e uma noite de seresta e serenata em Conservatória.

PASSEIOS

4

Campos de Jordão e COFEL: ninguém esquece
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Passeio à COFEL para uma homenagem especialPasseio à COFEL para uma homenagem especial

Oswaldo Cruz junto à placa com seu nome

As Diretorias das entidades homenageiam Oswaldo Cruz

Buenos Aires encanta os Associados
De 20 a 24 de setembro um grupo de argentino - passarem pelo Caminito e pela ram um passeio de barco pelo delta do Rio da 

associados e familiares viajou para Buenos Bombonera, estádio do Boca Juniors. À noi- Prata e voltaram até o charmoso Puerto 

Aires, em excursão operada pela Artytour. te, jantaram e assistiram ao show na casa Madero, no centro de Buenos Aires. A tarde 

Señor Tango. No dia seguinte, visitaram uma terminou com um passeio pela feira de anti-Os associados ficaram hospedados 
fábrica de couros, onde almoçaram. guidades da San Telmo.numa das áreas mais charmosas da cidade. 

Fizeram um city-tour, passando pela Plaza de No domingo, por iniciativa própria, Voltaram todos satisfeitos, elogiando 

Mayo, a Casa Rosada - sede do governo foram de trem até a cidade de Tigre, onde fize- muito mais este passeio da APB.

A famosa Avenida de MayoAssociados aproveitam a primavera porteña


