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Assembleia aprova contas de 2009 e orçamento para 2010
No dia 9 de fevereiro de 2010 foi realizada na sede da
APB a Assembléia Geral Ordinária para a prestação de contas
da Diretoria quanto às realizações no ano de 2009, e a aprovação do orçamento da Entidade para 2010. Ambos os assuntos já haviam sido apreciados e aprovados pelo Conselho
Deliberativo em 28 de janeiro.
Ao apresentar seu Relatório Anual de 2009 (veja matéria nesta edição) a Diretoria reportou sua atuação junto à
Light, ao Conselho Deliberativo e à Diretoria da Braslight, e à
Secretaria da Previdência Complementar, questionando a mudança do índice de reajuste dos benefícios previdenciários,
do IGP-DI para o IPCA, a partir de junho. Também falou das
providências administrativas, como a renovação das apólices
dos seguros de vida e plano de saúde, do seguro de instalações e equipamentos da Associação e das atividades so-

ciais. Neste ano, comemoram-se os 20 anos de criação da
Entidade, e foi inaugurada a Galeria dos ex-Presidentes,
homenageando-os pelos relevantes serviços prestados à Associação. Ainda foram citadas as atividades culturais e de
lazer oferecidas durante o ano para os associados. O Relatório foi aprovado pela Assembléia, sem ressalvas, bem como
a proposta orçamentária para o exercício de 2010.
Outro item da pauta da Assembléia foi a eleição dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal para um mandato de dois
anos, como acontece em todo ano par. Apenas uma chapa se
inscreveu. Foram eleitas 36 pessoas que representam mais
de 1.750 associados, mas que vão trabalhar pelos direitos de
cerca de 6.000 aposentados e pensionistas, nas mais diferentes instâncias.

Os Conselheiros eleitos
CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo estuda,
debate e delibera sobre as grandes linhas de atuação da APB.
Foram eleitos membros Efetivos,
Adão Ribeiro, Alcyone Samico, Alexandre dos Santos Silva, Álvaro E. A. Menezes, Amadeu Félix, Antônio Ferreira, Aron
Zisel Tenenblat, Dirceu Alves Pinto, Hilton Alves, José Luiz Silva, Luiz Teixeira Alves de Lima, Moysés Moreira Braga, Sidney Henrique dos Reis, Oswaldo Ribeiro

CONSELHO FISCAL
da Cruz, Paulo de Souza Carvalho, Paulo
Luiz Jardim de Moraes, Renato T. M. C.
Vasconcellos, Ronaldo Ferraz de Araújo,
Samir Chueri e Waldyr Amorim Fernandes. E como Suplentes, Celso Braga de
Mello, Gilson Arnos Flores, Guerrino Penella, Ivan Pereira Rodrigues, Jorge Augusto Correa Vaz, Luiz Carlos Oliveira,
Mauro José M. Arruda, Paulo César Ferreira dos Anjos, Raphael M. Goldschmidt
e Sylvio Rodrigues Vaz.

O Conselho Fiscal tem a atribuição de
fiscalizar os atos da Diretoria, que deve
seguir o Estatuto e as orientações do
Conselho Deliberativo, respeitando
parâmetros legais e contábeis.
Foram eleitos como membros Efetivos, César José Rayol, Celso do Nascimento e Nei Berreta Tesi. E como Suplentes, Euzébio Bezerra de Mattos,
Francisco da Costa M. Neto e Orlando
Gomes de Oliveira.
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Reajuste de Benefícios Planos A/B

Telefones Úteis
APAEL: 2211-4821

Asselight: 2283-2606

Associação Atlética Light:
2577-4434

AAFBB: 2679-1921

videnciários dos assistidos e pensionistas da Braslight,

ATEL-RJ: 3026-4400

participantes dos Planos A/B foram reajustados em

Biblioteca dos Empregados
da Light: 2211-4884
Cobanlight: 2253-6878
Grêmio dos Aposentados:
2516-1528
Sintergia: 2276-9974 e
2276-9975

Em janeiro deste ano, os benefícios pre-

1,59%. A Portaria nº. 2.911 de 14/05/09, da Secreta-

Braslight: 0800 024 4397 e
2211-7215

ria da Previdência Complementar, substituiu o IGP-DI

COFEL: 2263-6643

pelo IPCA como índice de reajuste a partir daquele mês,

Plano de Saúde – AMIL:
2211-4871 e 2211-4691

como é demonstrado no quadro abaixo.

Mês

Seguros de Veículos:
2211-4514 e 2211-7451

OATI (assistência médica à
terceira idade): 2569-9033

Seguro de Vida: 2213-3650

VENHA FAZER PARTE DA

AQUI, NÓS CUIDAMOS
UNS DOS OUTROS.

Taxa (%)

Fevereiro

-0,13

Março

-0,84

Abril

0,04

Maio

0,47

Junho

0,36

Julho

0,24

Agosto

0,15

Setembro

0,24

Outubro

0,28

Novembro

0,41

Dezembro

0,37

Acumulado

1,59

Solução das Colunas Mágicas – Nº 70

Aposentados, Pensionistas, Participantes
da Ativa: todos podem se associar para
se beneficiar das conquistas coletivas e
manter seu convívio com a família Light.

1. TIRÂNICOS; 2. ATLÂNTICO; 3.
CARAVANAS;
4. ATERROADA; 5. PIROSCAFO; 6. RATAZANAS;
7. PICTÓRICO; 8. PARALALIA

Veja como se associar na última página deste Informe

Cidades do Rio de Janeiro: ITATIAIA e ITAOCARA

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

Diretor-Presidente: Cesar do Nascimento Monteiro

Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 200090-003
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Informes do

Relatório Anual 2009
light, ao Presidente da Light e ao Secretário da Previdência

Eleições

Complementar, apresentando justificativas para a manu-

Em 12 de fevereiro de 2009, a Assembléia Geral

tenção do IGP-DI: evitar perdas no poder aquisitivo dos Par-

Ordinária elegeu por unanimidade a atual Diretoria,

ticipantes, e reflexos no Instrumento Particular de Contrato

para o Biênio 2009/2010. Apenas uma chapa se apre-

de Equacionamento de Déficit Técnico dos Planos A/B e C-

sentou como candidata.

Saldado. Ainda assim a substituição foi aprovada pelo Conselho e pela Secretaria.

Plano de Saúde

Imposto de Renda

A Light renovou em julho a apólice do plano de
saúde da AMIL, e informou ao Diretor Presidente da APB

No período de elaboração das Declarações de

o reajuste de 12,5% somente a partir de setembro de

Ajuste Anual, foram preenchidas e transmitidas 96 de-

2009, dispensando de reajuste os meses de julho e

clarações da associados.

agosto – tal como ocorrera em 2008.

APB Informe

Cumprindo dispositivo legal, a Light instituiu outro
plano de saúde para os aposentados, diferente deste que

A partir de outubro, foi contratado um jornalista

já existia para assistidos/pensionistas da Braslight. Os

para reformular e dar novo tratamento às informações

associados frequentemente fazem questionamentos à

do APB Informe. Essa contratação trouxe significativa

APB sobre este outro plano, mas a Associação desconhe-

redução nos custos de editoração.

ce as condições que foram contratadas. Já foi solicitada

Galeria dos ex-Presidentes

à Light informações sobre o assunto, mas esta ainda não
se manifestou.

Em 12 de fevereiro,
por sugestão do Conse-

Seguro de Vida

lheiro Hilton Alves, foi

Em outubro de 2009, a Light renovou a apólice do

inaugurada a “Galeria

seguro de vida com a Sul América. O capital segurado foi

dos ex-Presidentes”, com

reajustado em 4%, bem como as mensalidades. Por solici-

fotos de Gloriano Marzullo, Irene Heller Lopes da Silva e

tação da APB, a empresa negociou com a seguradora e a

Manuel Gonçalves da Silveira.

corretora para que se facultasse a quem desejasse, reduzir

Comemoração dos 20 Anos

o capital segurado, e proporcionalmente essas mensalidades. Os interessados tiveram o prazo até 30/10/2009

Em 25 de novembro comemoram-se os 20 anos da

para fazer essas alterações.

APB, com a participação de membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, Diretores, e a presença do Presiden-

Índice de Reajuste dos Benefícios

te da Braslight, além de outros convidados. Os Conse-

O Presidente da APB, como Conselheiro represen-

lheiros Gloriano Marzullo e Luiz Peixoto da Silva apre-

tante dos assisitidos/pensionistas no Conselho Deliberativo

sentaram um breve histórico da criação da Entidade, e o

da Brasilght, apresentou voto contrário à substituição do

Conselheiro Alcyone Samico sugeriu conceder o título de

IGP-DI pelo IPCA como índice de reajuste das suplementa-

benemérito ao ex-Conselheiro e primeiro presidente do

ções dos Planos A/B e C. Justificou o voto através de corres-

Conselho Deliberativo, Guilherme de Castilho, o que foi

pondência aos demais Conselheiros, à Diretoria da Bras-

aprovado por unanimidade.
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Tributação do Abono Anual

Passeios e Excursões

Correspondência APB-D-002/10, de 05/01/2010 enviada à
Braslight, para conhecimento e acompanhamento dos interessados.

No decorrer do ano foram realizados: passeio ao
Centros Culturais do Banco do Brasil e dos Correios;

Ilmo. Sr.
Márcio Brito Moraes Jardim
M.D. Presidente da
Fundação de Seguridade Social Braslight

visita à Igreja de Nossa Senhora do Carmo; excursão ao
Hotel Fazenda Raposo-RJ; e excursão a São Lourenço
(Hotel Brasil). Os custos de transporte dos associados, no
valor de R$ 8.096,00, foram assumidos pela APB.

Prezado Senhor,

Quadro Social
Em 31/12/2008
Admitidos
Falecidos /Desligados
Em 31/12/2009

A Associação dos Participantes da Braslight – APB, entidade representativa dos participantes assistidos/pensionistas, tomou conhecimento da alteração de procedimentos
praticada pela Braslight, decorrente do entendimento de
"solução de consulta" da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de 02/06/2009, quanto à forma de incidência do imposto de renda retido na fonte sobre o abono anual.

1.758
53
50
1.761

Em 2009, a APB atendeu a 38 solicitações de

A propósito, a Braslight emitiu as cartas BDE.P-797/ e
BDE.P-797/ de 02/12/09 e 04/12/09, respectivamente, informando a alteração de procedimentos e as providências
implementadas.

Auxílio Funeral, num montante de R$ 15.770,00.

Patrimônio

Anteriormente o imposto de renda retido na fonte era
calculado sobre o total dos rendimentos percebidos no mês,
conforme ocorreu em fevereiro /09, em que o benefício mensal foi acrescido de 50%, a título de adiantamento do abono
anual de 2009.

O Seguro Patrimonial foi renovado, cobrindo instalações e equipamentos da APB contra incêndio, explosão e queda de raio, roubo e danos elétricos, em até
R$ 164.948,06 com um prêmio de R$ 421, 86.

Em 10/12/2009, data em que foi pago o complemento
do abono anual de 2009, o imposto de renda retido na fonte
incidiu sobre o total de um benefício mensal, desconsiderando a parcela (50%) que havia sido antecipada em fevereiro/
2009. Em consequência, os assistidos/pensionistas foram
tributados sobre 1 ½ benefício mensal, a título de abono
anual de 2009.

Foram adquiridos novos equipamentos de escritório e informática no montante de R$ 3.672,00.

2010: festas e passeios

A Braslight, conforme os termos da carta BDE.P-802
decidiu pela compensação do valor consignado a maior, a
titulo de IRRF, por ocasião do pagamento em 30/12/2009, do
benefício referente ao mês de dezembro/2009.

Até o momento,
recebemos sugestões

Entretanto, para aqueles assistidos que impetraram
ação judicial em face da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, questionando a bitributação (1989/1995), a compensação não ocorreu, o que consequentemente causou-lhes
prejuízos financeiros.

para os seguintes passeios:

Passeio marítimo a

bordo do rebocador

Assim sendo, solicitamos a V.Sa. o reexame da matéria,
pois entendemos ser incorreta a tributação sobre 1 ½ benefício mensal, a título de abono anual, valor este que financeiramente não foi recebido pelos assistidos.

Laurindo Pitta e/ou à
Ilha Fiscal, a bordo da escuna Nogueira da Gama

Fim de semana em Conservatória - Cidade das Serestas

Um dia na fazenda de café Sta. Cecília, Miguel Pereira

Fim de semana na COFEL

Atenciosamente,


Sítio Jonosake - um dia de diversão e boa comida.

Cesar do Nascimento Monteiro
Diretor-Presidente

Você também pode fazer sugestões, ligando para a

Até o fechamento desta edição, não havia resposta.

APB: 2253-9506 / 2283-0716, com Carlos ou Wilma.
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A Biblioteca dos Empregados da Light espera por você
Alcyone Samico, aposentado da Light e há 62 anos trabalhando pela BEL

Fundada em 1933, a Bi-

vamente das contribuições de

blioteca dos Empregados da

seus associados.

Light – BEL tem por objetivo

Quando eram 3 mil, essa

estimular o aprimoramento cul-

contribuição ainda bastava pa-

tural dos empregados da Light

ra dar continuidade, ainda que

e seus familiares – inclusive os

de forma mais modesta, a sua

aposentados. Seu acervo de

principal atividade. Porém

cerca de 20 mil volumes conta

com os sucessivos cortes de

com edições raras sobre o Rio

pessoal na empresa, o núme-

Antigo, de autoria de Charles

ro de associados caiu a ponto

Dunlop, Noronha Santos e João do Rio, uma coleção da

de hoje sua receita não permitir a aquisição de novas

Revista Light (de 1928 a 1940), além de livros impor-

obras nem sequer pagar suas obrigações trabalhistas.

tantes nas áreas da Literatura, História, Artes Plásticas,

A Light já fez alguns movimentos de voltar a apoiar

Filosofia, Sociologia e Religião, e tem subsidiado as

a Biblioteca dos seus empregados, porém você, apo-

pesquisas escolares de gerações inteiras de estudan-

sentado ou pensionista da Light, também pode contri-

tes, filhos de funcionários da empresa.

buir. Associe-se, utilize e frequente a sua bibliote-

Quando foi criada, há 77 anos, seu objetivo era

ca. Porque ali, no mezanino do belo Centro Cultural, em

contribuir para a elevação cultural dos funcionários da

meio a grandes obras da literatura universal, também

Light e promover a integração do quadro de pessoal

está guardada uma parte da sua história pessoal.

com a empresa. A partir da década de 60, a Biblioteca

Em Defesa da AAL

ampliou suas atividades, tornando-se um pólo cultural
como só viria a existir no Brasil nos anos 90. Desde
1953 já promovia a Mostra de Arte; depois vieram os

Em dezembro, a Diretoria da APB encaminhou cor-

concursos literários, exposições, shows de música (os

respondência à Presidência da Light solicitando o reexa-

artistas da Rádio Nacional vinham se apresentar para os

me do processo de devolução do imóvel que está abrigan-

funcionários durante o dia, contratados pela empresa),

do a Associação Atlética Light, cedido por comodato, em

teatro, circo, cursos de literatura, fotografia, pintura em

virtude de sua relevância na promoção da integração e do

cerâmica e tecido, maquiagem, línguas, violão; criou

bem-estar dos empregados e aposentados da empresa.

um coral, cineclube, vídeo clube, exposição de livros

A resposta veio da Diretora

raros em parceria com as bibliotecas do Exército e do
Itamarati. Mais recentemente, o Projeto Cinco e Meia

de Gente da empresa, Ana

promovia lazer e cultura aos empregados após o

Maria Matte, dizendo que há

expediente.

uma negociação com a AAL
e com o Sintergia buscando

Com o apoio decisivo da empresa, que cedeu
espaço, mobiliário e, durante muito tempo, pagou os cus-

uma solução para a continui-

tos de pessoal, a Biblioteca fez história na vida de milhares

dade do clube, “ainda que de

de empregados da Light.

forma mais restrita”.

Porém, num determinado momento, aquela que

Só desejamos que essa expressão não seja um eu-

era a maior biblioteca circulante (que empresta livros)

femismo para a dispersão das atividades da AAL em

do Rio de Janeiro, por conta de mudanças na política de

estruturas terceirizadas, o que representaria a desagre-

administração da empresa, passou a depender exclusi-

gação do grupo social – o que queremos evitar.
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Nota de Falecimento

Sua Saúde: hora de prevenir a dengue
(Extraído do newletter da Unimed Rio – Para Viver Melhor)

É com pesar que a Associação dos Participantes da Braslight
registra o falecimento dos associados:

A dengue é uma doença causada por um
vírus transmitido pela picada do mosquito
Aedes ægypti. Com o verão e a temporada

Data do Óbito

Nome
Carlita de Abreu dos Santos

01/06/2009

Eliezer Fonseca Meira

05/10/2009

Joaquim Alberto da Costa

07/10/2009

Dina Costa de Souza

10/10/2009

Nelson Jeronymo da Silva

08/11/2009

Christovão Sebastião Moraes

15/11/2009

Juan Alix Jacques D. Scholl

16/11/2009

Montalvy Freire de Carvalho

19/11/2009

Altair Pereira da Silva

13/12/2009

Levy Sericio de Oliveira

01/01/2010

João Vieira

11/01/2010

Larnaud Ferrão Silva

13/01/2010

Nilton Menezes Ferreira

20/01/2010

Alzair de Souza Azevedo

26/01/2010

das chuvas, a doença volta a ser uma ameaça
porque as altas temperaturas favorecem a rápida reprodução
e o consequente aumento da quantidade de mosquitos.
A melhor forma de se evitar a dengue é controlar os
locais propícios para a criação do mosquito. É importante não
acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, vasinhos de plantas, pneus velhos, jarros com flores, garrafas,
caixas d'água abertas, tambores, latões, cisternas, sacos
plásticos e lixeiras, entre outros.
O uso de inseticidas não é uma boa forma de eliminar o
mosquito, cada vez mais resistente a essas substâncias.
Além disso, os inseticidas causam danos à natureza.
Outras dicas para evitar a dengue:

Mosquiteiros devem ser usados, cobrindo as camas dia e

noite. Telas em portas e janelas são eficazes contra a en-

Às famílias enlutadas, a Diretoria da APB apresenta seus
sentimentos.
Os pensionistas ou responsáveis pelos associados falecidos devem providenciar junto à Braslight o registro do óbito, e
aguardar comunicação por escrito da APB para receber o Auxílio
Funeral (benefício assistencial que a Associação oferece a seus
associados), no valor vigente na época do falecimento.

trada de mosquitos em casa.

Espirais ou vaporizadores elétricos são indicados ao ama-

nhecer e antes do pôr-do-sol. Repelentes podem ser aplicados no corpo, mas cuidado: podem provocar alergia.

Ar condicionado inibe o mosquito, mas não mata. Quando

o aparelho estiver desligado, o mosquito volta.

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

ADMISSÃO NA LIGHT

TEL. COMERCIAL
TEL. CELULAR

E-MAIL

ATIVO

MATRÍCULA LIGHT

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, em razão de minha
condição de associado.
Rio de Janeiro,

CEP

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.

de

de

.
Secretário

.
.

Assinatura

Para uso interno da APB
Proposta aprovada em:

.
Presidente

