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Aposentados elegem Conselheiros da BRASLIGHT
No período de 21/11/2016 a
02/12/2016, foram realizadas eleições
para membros dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal, triênio 2017/2019, sendo eleitos
como representantes dos assistidos e
pensionistas:
No Conselho Deliberativo: Efetivo –
Heitor Barreto Correa (157 votos),
Suplente – José Alberto Adissi (88 votos) e
Reserva – Luiz Fernando Caldas Leitão
(66 votos)
No Conselho Fiscal: Efetivo – Cesar
Augusto Aguiar Martins (186 votos),
Suplente – Álvaro Eduardo do Amaral
Menezes (78 votos) e Reserva – Nei
Berreta Tesi (42 votos).
A participação dos assistidos nas
eleições para membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Braslight tem sido
decrescente, conforme o quadro ao lado.

Observa-se
que cada vez mais
Votos dos
diminui a participação dos assistidos/Assistidos
pensionistas na
(%)
eleição de seus representantes nos
Conselhos, o que evidencia total falta de
interesse por parte dos participantes da
Braslight no processo eleitoral.
A APB reconhece que após a
implantação do processo eleitoral via
internet, inúmeros aposentados/pensionistas ficaram impossibilitados de participar da votação, apesar de disponibilizar para seus associados seu sistema
informatizado, mesmo assim muitos
apresentaram dificuldades para o deslocamento até nossa sede.
O Diretor Presidente da APB, como

Durval Salcedo Dias, um grande
colaborador
Faleceu no dia 25 de
novembro de 2016, Durval
Salcedo Dias, que foi DiretorSecretário da Associação durante oito mandatos, de 1999 a
2013, e integrou o Conselho
Deliberativo de 1994 a 1997.
Atualmente, fazia parte do
Conselho Vitalício da APB.
Em sua gestão, iniciou a
reorganização administrativa
da associação, destacando-se a
implantação do quadro próprio
de empregados.

Aprovação de contas da APB
Em 21/02/2017, o Conselho Deliberativo da APB apreciou,
após aprovação do Conselho Fiscal, as Demonstrações Contábeis e
o Relatório Anual de 2016 e a proposta Orçamentária para 2017,
aprovados por unanimidade. Em 14/03/2017, estes documentos
serão submetidos à apreciação dos associados, em Assembleia
Geral Ordinária.
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membro do Conselho Deliberativo da
Braslight, tem enfatizado junto à
Fundação, que a mudança do processo
contribuiu significativamente para a falta
de interesse dos assistidos, agravado
ainda mais pela complexidade do sistema
oferecido nas últimas eleições.
As eleições para 2017, deixaram de
ser realizadas por chapa concorrente e
sim individualmente, por candidato.
A APB agradece a confiança
daqueles que votaram nos representantes indicados pela entidade.

Dependentes com necessidades especiais
Em 22/02/2017, reuniram-se integrantes das Diretorias da
APB e da Braslight, oportunidade em que foram apresentados dados
cadastrais e informações atuariais que estão sob apreciação.

Seguro e Plano de Saúde
O Contrato entre a Light e a AMIL foi reajustado em 8,5% a
partir de 01/09/2016, e o contrato com a Bradesco Seguros foi
reajustado em 8,74%, a partir de 01/10/2016.

Imposto de Renda 2017
A APB recepcionará a documentação para a elaboração das
declarações do IRPF-2017 no período de 6 de março a 20 de abril.
Porém, os associados devem estar atentos: a secretaria da Associação estará fechada nos dias 30 e 31 de março, quando ocorrerá o
passeio à cidade de Campos do Jordão (veja na última página).

Resultados das eleições na APB
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 29 de
novembro de 2016, foram eleitos os membros da Diretoria, com
mandato até 31 de dezembro de 2018, conforme já consta no
Expediente atualizado na página 2 deste APBinforme.

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
17
Falecidos /Desligados
7
Em 28/02/2017
1.883

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

Ações Judiciais
Antecipação da data do reajuste anual – Processo 036288875.2010.8.19.0001: O processo encontra-se no STJ, aguardando
julgamento.
Índice de correção das contas do FGTS – Processo 0155951.
27.2014.4.02.5101: O processo encontra-se na 18º Vara Federal, com
andamento suspenso, aguardando o julgamento, no STJ, do Recurso
Especial nº 1.381.683, de igual pleito, cuja decisão norteará o julgamento de todos os processos que envolvam a mesma matéria. Como se
trata de um recurso com repercussão nacional, não há previsão para o
seu julgamento.
Ação Judicial- Bitributação – A súmula 556 do STJ, editada em
dez/2015, consolida a jurisprudência da Corte sobre a questão da não
incidência do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria privada, correspondente às contribuições efetivadas no período
de 1989/1995.
Distratos dos contratos com a patrocinadora, firmados em 2001
– Processo 0356637-65.2015.19.0001: Em 31/12/2016, o processo
aguardava despacho, já que o juiz titular se declarou impedido, alegando
que já advogara para um dos réus. Foi pedido o julgamento antecipado da
lide, em razão de não haver interesse na fase conciliatória.
Os planos previdenciários, após os distratos, apresentaram os
seguintes resultados contábeis:

Em R$ Milhares

Ano
2014
2015
2016
Resultado
acumulado
Ajuste
Precificação
Equilíbrio Técnico
Ajustado

Plano A/B
(28.272)
(646)
7.229
(21.689)

Plano C’s
(34.074)
(11.520)
16.843
(28.751)

Plano C
(9.773)
(7.230)
947
(16.056)

Total
(72.119)
(19.396)
25.019
(66.496)

74.756

40.707

7.753

123.216

53.067

11.956

(8.303)

56.720

24/07/2016

Edir da Motta Faria Câmara

26/09/2016

Therezinha de Medeiros Lopes da Silva

04/10/2016

Thereza Ribeiro Magalhães

05/10/2016

Neiry Proença Pereira

02/11/2016

Joaquim Ferreira

03/11/2016

Luiz Braz

07/11/2016

Álvaro Coutinho Costa

11/11/2016

Durval Salcedo Dias

25/11/2016

Celso Antunes da Silva

01/12/2016

Ercio Pereira Plácido

05/12/2016

Almir Antonio de Oliveira

14/12/2016

Wanda de Souza

18/12/2016

Quintiliano Cascardo

18/12/2016

Zilah Menezes de São SabbaS

18/12/2016

Carmem Werneck dos Santos

21/12/2016

JosÉ Carlos Diniz

23/12/2016

Paulo Roberto de Almeida Nogueira

01/01/2017

Frank Coe Neto

02/01/2017

Antônio Freitas Thadeu

06/01/2017

Hilton Puertas

17/01/2017

Nizio Augusto Rosa

30/01/2017

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 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).

Benefícios do INSS que podem ser
questionados judicialmente

O plano D ainda não apresentou resultados, por isso não consta no quadro.

APB Associação dos Participantes da Braslight

A) Benefícios do INSS concedidos no período de
05/10/1988 a 04/04/1991 (utilização de índices em desacordo
com a legislação).

Endereço: Av. Rio Branco, 37 – salas 307/308

B) Benefícios do INSS concedidos no período de
05/10/1988 a 31/12/2003 (benefícios limitados ao teto: EC20/1998 e EC-41/2003).

Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20090-003
Tels.: (21) 2283-0716 / 2253-9506 – Telefax: (21) 2516-4668

C) Trabalhadores que se aposentaram após 30/06/1989 e
que nesta data tinham 30 anos de contribuições ao INSS. A partir
dessa data o valor máximo do salário de contribuição ao INSS foi
reduzido de 20 S.M. para 10 S.M.

Site: www.apbraslight.com.br
E-mail: apbraslight@gmail.com
Diretor-Presidente: Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos
Diretor-Vice-Presidente: Mauro Rocha

O Escritório de Advocacia Claudio Cordeiro, situado na Av.
Treze de Maio, nº 23, sala 1519, Tel.: (21) 2220-0523, atende
somente aos itens A) e B), cobrando a título de “ingresso da ação”
o valor de R$ 100,00 (cem reais) e, no caso de “sucesso da ação”
20% (vinte), a título de honorários, sobre o valor total recebido
correspondente à revisão do benefício.

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

O Escritório de Dra. Cyntia Loureiro, situado na Rua Alcindo
Guanabara, 24 grupo 1107 telefone 2262-6008, atende todos os
itens e cobra a título de “ingresso da ação” o valor de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) e, no caso de “sucesso da ação” 20%
(vinte), a título de honorários, sobre o valor total recebido correspondente à revisão do benefício.

Diretor Suplente: Luiz Fernando Caldas Leitão
Diretor Suplente: Mário Tavares Correia
Edição e Produção: Guto Rolim – DRT 13.880
Tiragem: 2.100 exemplares
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Fundos de Pensão: anatomia do déficit
mesmo por rentabilidade insuficiente.

No APBinforme 92 divulgamos matéria sob o título “Planos Previdenciários – situação econômica e atuarial”, de extrema importância para os participantes da Braslight e, agora com o mesmo objetivo, a complementamos com a divulgada pela ANAPAR intitulada
”Fundos de Pensão: anatomia do déficit” .

Na avaliação dos especialistas do sistema e da ANAPAR, os
desequilíbrios apresentados por alguns planos de benefícios são
decorrentes, na sua maioria, dos evidentes problemas da economia
nacional e mundial. Tais problemas começaram em 2008 e se agravam a partir de 2013.

Para o senso comum é possível enxergar o resultado de um
fundo de pensão, quer seja ele superavitário ou deficitário, como se
fosse um fechamento de caixa, para se aferir lucros ou prejuízos anuais. O resultado de a variação do seu passivo atuarial e dos investimentos ao longo do tempo”, segundo Silvio Rangel, diretor superintendente da Fundação Itaipu Brasil de Previdência Complementar – FIBRA.

Ao longo de sua existência, a ANAPAR, a partir de demandas
dos participantes tem feito inúmeras denúncias à PREVIC envolvendo
problemas de governança, desrespeito aos estatutos e ou investimentos temerários. Sabemos que há problemas de má gestão ou de
má fé na aplicação dos recursos garantidores de alguns planos de
benefícios. Mas, colocar todos os gestores no mesmo balaio premia
os de mau comportamento e penaliza aqueles que executam sua
tarefa de forma correta e honesta. Neste momento, é necessário ter
prudência nas análises da gestão dos planos e cuidados na divulgação das informações e nos julgamentos.

Diversos fatores, como o crescimento excessivo de seu passivo
atua-rial ao longo dos últimos anos podem levar um fundo de pensão
ao déficit, mesmo contando com uma boa gestão de investimentos. O
contrário também é verdadeiro: um plano pode estar superavitário,
não por boa gestão de investimentos, mas por uma previsão de pagamentos dos benefícios muito aquém do que os participantes terão
direito, ou, ainda, por mera conjuntura de mercado.

Os participantes precisam ficar atentos, pois o momento é de
identificar e punir aqueles que procederam mal, identificar e reconhecer os bons gestores, e de defender o sistema de previdência complementar fechado, que gera benefícios melhores e maiores do que o
sistema aberto e cujo patrimônio de quase R$ 700 bilhões de propriedade dos participantes é tão cobiçado pelo mercado financeiro.

Nos últimos anos, porque a maioria dos fundos de pensão teve
elevações importantes de seus passivos atuariais por motivos diversos, relacionados ao aumento de longevidade, concessão de ganhos
reais dos patrocinadores que se refletiram no aumento dos compromissos atuariais, redução das taxas de desconto atuarial, entre
outros. Mas muitas vezes estas questões passaram despercebidas
pelos patrocinadores e participantes, em momentos de excesso de
rentabilidade dos investimentos, proporcionado por conjunturas favoráveis, que viabilizava a cobertura dos passivos atuariais crescentes
sem necessidades de aportes adicionais.

A ANAPAR está, como sempre esteve, atenta e à disposição de
todos os participantes que necessitarem de informações ou esclarecimentos sobre o tema. Estamos agindo na defesa dos participantes,
denunciando eventuais desvios indesejáveis na gestão das entidades de previdência complementar”.

Se até 2014, de forma geral a rentabilidade dos investimentos
cobria o aumento do passivo, este quadro se altera substancialmente
a partir de 2015, embora desde 2013 alguns planos de previdência já
vinham apresentando déficits causados pelo aumento do passivo ou

MUDANÇA NO DOMICÍLIO BANCÁRIO DA APB – Desde 17 de
fevereiro, os dados da conta da APB no Banco do Brasil foram
alterados para agência 2865-7, conta corrente 309.229-1.

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

Em novembro, Mantiqueira. Em janeiro, COFEL.
Entre 13 e 15 de novembro de 2016, a APB promoveu
uma excursão à cidade de Virginia-MG, onde os participantes
ficaram hospedados no Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira. O
passeio teve bingo, música ao vivo e até passeio de helicóptero.
E de 27 a 29 de janeiro de 2017, mais de cem associados
e familiares participaram de mais um passeio à COFEL, promovido pela APB.
Na noite de sexta-feira, foi realizado um bingo com
música ao vivo, nos intervalos, com a apresentação do associado Antonio Rosa Malta e do cantor Max.
Já no sábado, parte do grupo foi para o centro histórico de
Vassouras e outros preferiram fazer esse trajeto num trenzinho contratado pela COFEL.
À noite, a Associação prestou uma homenagem às pensionistas que aderiram à excursão: Alayde de Moraes, Edna
Maria Sant'ana Floriano, Janice Quintilhano Benício, Luzia
Ferreira da Conceição, Maramam Gonçalves Lamoco, Maria da
Conceição Costa Borges, Maria Giuseppe Papa Mangia, Maria
Joana de Souza Nascimento, Maria Neuza Miranda Queiroz,
Neuza Alves Peixoto e Therezinha Aparecida Ribeiro S. Pecora,
que receberam um Diploma de agradecimento da APB.
A seguir, começou o 1º Festival da Canção da APB, com a
participação de vários associados e os cantores Antonio Rosa
Malta, Max e Frederico.

Passeios Turísticos 2017
A APB programou os seguintes passeios
turísticos em 2017.
A reserva do passeio 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.

Para Virgínia-MG, partiram dois ônibus de associados e familiares

Mais de cem associados e familiares se divertiram na COFEL e
participaram da homenagem às pensionistas

Período

Local

R$ por pessoa

Período de Pagamento

De 30/03 a 02/04
(quinta a domingo)
De 30/06 a 02/07
(sexta a domingo)
De 28/09 a 01/10
(quinta a domingo)
De 10 a 12/11
(sexta a domingo)

Pousada das Hortênsias
Campos do Jordão-SP
Hotel Fazenda Miguel Pereira
Miguel Pereira-RJ
Bristol Hotels
Domingos Martins-ES
Hotel Mira Serra
Passa Quatro-MG

710,00

De 06/01 a 06/03

* 450,00

De 07/04 a 07/06

* 710,00

De 07/07 a 06/09

* 785,00

De 01/09 a 06/10

* Estes valores podem sofrer alterações até a data das inscrições. O passeio de 30/06 a 02/07 teve seu destino
mudado devido ao risco de Febre Amarela no norte do Estado.

Gente Nossa: Cláudia, protetora de animais
Cláudia Góes Moreira, associada pensionista residente em Campo Lindo, Seropédica, há 20 anos dedica-se à proteção de
animais, cuidando de alguns em sua casa, e
fornecendo alimentação para outros em ruas
próximas à sua residência. Em casa, são 10
cães e 9 gatos, e nas ruas, 20 cães e 12 gatos.
Ela recebe auxílio de algumas pessoas, como

ração e remédios, mas nunca aceita dinheiro.
Na Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro há duas professoras que lhe auxiliam, fazendo castração gratuita de animais de
rua. Para castrar os que têm donos, elas
cobram uma pequena quantia, que é revertida
na aquisição de remédios e rações para os
animais sem dono.

Dia do aposentado

Aniversariante em destaque
A APB e seus associados
parabenizam a associada Dulce
Cardoso Mello, por ocasião da
comemoração de seu 100º
aniversário, que ocorrerá em
7 de abril de 2017.

A Braslight participou da Cerimônia do Dia do
Aposentado 2017, promovida pela ABRAPP, em São
Paulo, no dia 26 de janeiro de 2017.
O homenageado deste ano pela Braslight foi o
Membro Vitalício do Conselho Deliberativo da APB, Waldyr
Amorim Fernandes, que recebeu seu certificado da
gerente da Fundação, Yara França.
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