
A APB DESEJA AOS ASSOCIADOS E SEUS FAMILIARES UM NATAL PLENO 
DE ALEGRIAS, E QUE ESSA FELICIDADE SE ESTENDA POR TODOS OS DIAS DE 

Nesta oportunidade, convida os associados para o Almoço Anual de Confraternização 
a ser realizado em 18/12/2018. Mais informações no site www.apbraslight.com.br 
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Resultado das eleições para 
a Diretoria da APB

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 13 de novembro 

de 2018, foram eleitos os membros da Diretoria com mandato de 01 

de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2020.  A Diretoria, em 

conformidade com o art. 39 do Estatuto, terá a seguinte composição:

Diretor Presidente – Renato T. M. da Cunha Vasconcellos

Diretor Vice-Presidente – Mauro Rocha

Diretor Tesoureiro – Elbo Luiz Ribeiro Braga

Diretor de Assuntos Prev. e Assist. – José Alberto Adissi

Diretor Social – Mário Tavares Correa

Diretor Secretário – Cesar Augusto Aguiar Martins

Diretor Suplente n° 1 – Itamar Moreira

Diretor Suplente n° 2 – Francisco Henrique C. de Souza

Aprovação das contas da APB

O Conselho Deliberativo da APB, após aprovação do 
Conselho Fiscal, em reuniões de 28/08 e 30/10/2018 apro-
vou por unanimidade as Demonstrações Contábeis do 1° e 2° 
trimestre de 2018, respectivamente.

Conselho de Administração 
da Light

Em Assembleia Geral nária da Light, realizada em 

03/09/2018, o associado da APB, Dr. Aristóteles Drummond, ex-

Diretor da Light passou a integrar o Conselho de Administração da 

Light. A APB enviou-lhe a seguinte correspondência:

Prezado senhor,

Receba os cumprimentos e felicitações dos 

membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da 

Diretoria e dos associados da Associação dos 

Participantes da Braslight – APB, por sua designa-

ção como integrante do Conselho de Administração 

da Light.

A APB continua contando com a sua colabora-

ção, na defesa dos interesses dos associados.

Atenciosamente,

Samir Chueri

Presidente do Conselho Deliberativo

Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos

Diretor-Presidente



Nota de Falecimento

Data do Óbito

25/05/2018

28/05/2018

02/06/2018

06/06/2018

22/06/2018

06/07/2018

06/07/2018

10/07/2018

13/07/2018

20/07/2018

28/07/2018

28/07/2018

07/08/2018

10/08/2018

18/08/2018

21/08/2018

25/08/2018

27/08/2018

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

05/09/2018

08/09/2018

08/09/2018

09/09/2018

19/09/2018

Nome

Ivan Pereira Rodrigues

Tereza Bittencourt Mesquita

Humberto Eugenio da Silva

Luiz Ribeiro Alves

Juarez Monteiro Ferreira

Hylton de Aquino Silva

Valdir Floro

Ilma da Costa Rangel

Norma Nicolini Fernandes

Maria Neide Pinto Freitas

Avelino Augusto Monteiro

Dalva Jannuzzi Bonfiglioli

José Marques Filho

Paulo Roberto Figueira

Vicente de Paula Caetano

José da Silva Dias

José Antônio Haten de Lossio Seiblitz

Jacy Machado Marques

Maria Freitas de Araújo

Antoônio Carlos da Silva Nunes

Ivan Silva de Onofre

Rufino dos Santos Monteiro

Walter Dias Fernandes

Mario Tavares Duarte

José Isac dos Santos

Cynthia Siqueira do Nascimento

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 senti-

mentos. 

Ao tomar conhecimento do falecimento do associado, a APB 

entra em contato com seus familiares para informar a documentação 

que deve ser entregue em até seis meses do falecimento, para que 

recebam o auxílio-funeral de R$ 600,00 (seiscentos reais).

A secretaria da APB receberá os documentos para confecção 

da Declaração de Ajuste anual do IRPF – Imposto de Renda Pessoa 

Física dos associados, a partir de 11/03/2019 (segunda-feira), até, 

impreterivelmente, 18/04/2019 (quinta-feira).

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

Diretor-Presidente: Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos

Diretor-Vice-Presidente: Mauro Rocha

Diretor-Secretário: Cesar Augusto Aguiar Martins

Diretor-Tesoureiro: Elbo Luiz Ribeiro Braga

Diretor de Assuntos Previdenciários e Assistenciais: 

José Alberto Adissi

Diretor-Social: Mário Tavares Correa

Diretor-Suplente: Itamar Moreira

Diretor-Suplente: Francisco Henrique C. de Souza

Edição e Produção: Guto Rolim – DRT 13.880

Tiragem: 6.200 exemplares
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Quadro Social

Ações Judiciais
0362888-75.2010.8.19.0001 - Antecipação da data do 

reajuste anual

A Desembargadora Maria Regina Nova, em 05/09/2017, anu-

lou a sentença e solicitou nova perícia com profissional especi-

alizado. 

O Recurso Especial interposto pela Braslight foi inadmitido em 

03/09/2018 pela Desembargadora Maria Augusta Vaz Mon-

teiro de Figueiredo. 

Em 31/10/2018, petição de agravo contra decisão de recurso, 

que será enviada para o Superior Tribunal de Justiça – STJ para 

julgamento.

0356637-65.2015.19.0001 - Distratos dos contratos com a 

patrocinadora firmados em 2001 

A Dra. Juíza, Raquel Gouveia da Cunha, em 30/08/2017, julgou 

improcedente o pedido da APB. 

O Escritório de Advocacia apresentou recurso de apelação. 

Em 25/07/2018, Por unanimidade de votos, negou-se provi-

mento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Trânsito em julgado, ação extinta com baixa definitiva em 

22/08/2018.

O Conselho Deliberativo da Braslight aprovou, em 

07/05/2018,  a nova categoria de dependentes de assistidos 

dos planos A/B, portadores de necessidades especiais. 

A implantação da nova categoria está aguardando a 

aprovação final do órgão regulador e fiscalizador – Previc, o 

que deverá ocorrer somente no 1º trimestre de 2019.

Admitidos

Falecidos/Desligados

No final do período

2015

39

70

1.859

2016

83

69

1.873

2017

41

67

1.847

Até 31/10/2018

16

54

1.809

Portadores de Necessidades Especiais 
dependentes de assistidos - Planos A/B

Imposto de Renda 2019/2018
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Resultado Acumulado e Equilíbrio Técnico Ajustado – Outubro/2018

em R$ milhõesResultado Acumulado

PLANOS

De janeiro a outubro 2018

A/B

12,3 

C SALDADO

1,0

C NOVO

3,7

TOTAL

17,3

D

Acumulado até 2017 -16,2 -8,8 -10,1 -35,1–

Resultado Acumulado -3,9 -7,8 -6,4 -17,80,3

Ajuste de Precificação

(+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado

61,5

57,6

29,0

21,2

3,1

-3,3

93,6

75,8

–

0,3

0,3

 

Quadro de Participantes

Tipo A/B C`s C Novo D Total (%)

Ativos 46%

Aposentados 36%

 Pensionistas 18%

Auxilio Doença 0%

Total

7

1.670

 1.662

0

3.339

360

1.913

186

1

2.460

1.174

83

57

7

1.321

3.216

1

 5

0

3.222

4.757

3.667

 1.910

8

10.342 100%

Informe de Rendimentos 
Ano-Calendário 2018 

Palestras na Sede da APB

A partir de 2019, o Informe de Rendimentos Exercício 

2019 - Ano Calendário 2018 do benefício da Fundação Bras-

light será disponibilizado exclusivamente em formato digital 

pelo site. 

Com essa medida, a Braslight será mais uma entre Entida-

des Fechadas de Previdência Complementar, Empresas Priva-

das e Órgãos Governamentais que adotam ações de sustenta-

bilidade.

 O Informe de Rendimentos Digital preserva o sigilo dos seus 

dados, além de contribuir para redução das despesas adminis-

trativas da Fundação.

O documento estará disponível a par tir do dia 

28/02/2019 e poderá ser consultado rapidamente.

Veja como é fácil:

• Acesse o site www.braslight.com.br

• Faça login através da sua matrícula Braslight e senha

• Selecione a opção Informe de Rendimentos

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de 

Atendimento da Braslight pelo  0800 024 4397.

Atualização dos Dados Cadastrais
na Braslight

Empréstimos da Braslight

É importante manter todos os seus dados cadastrais e de seus 

beneficiários atualizados na Braslight!

Exemplos: casamento; nascimento de um filho; falecimento de 

aposentado ou pensionista.

Nos casos de falecimento é fundamental que a Braslight seja 

informada rapidamente, para que se torne possível a conversão do 

benefício em pensão por morte ou a cessação definitiva do 

pagamento do benefício. O atraso dessa informação poderá gerar 

débito a ser ressarcido pelos beneficiários ou a ser cobrado do 

responsável pelo espólio.

Se houver mudança nos seus dados bancários (Agência e 

Conta), a Fundação também deverá ser informada.

Mais Informações: Central de Atendimento da Fundação 

Braslight: 0800 024 4397 (8h30 às 17h).

Em 25/09, o Atuário da Fundação Braslight ,Raphael Bar-
celos proferiu uma palestra na sede da APB, versando sobre 
“Características específicas de cada plano previdenciário”.

No dia 23/10, foi a vez do Diretor Presidente, Luciano 
Molter, falar sobre o “Planejamento Estratégico e Sustentabili-
dade Financeira” dos planos da instituição. 

Você pode assistir a íntegra da palestra do Diretor Presi-
dente no site www.apbraslight.com.br.

Novos empréstimos e renovações na modalidade pós-
fixado agora podem ser contratados com um prazo de até 120 
meses.

A modalidade pré-fixado permanece com um prazo de 
até 84 meses. Confira as taxas vigentes abaixo.

http://www.braslight.com.br/


Seguro de Vida em Grupo: nova seguradora traz aumento superior ao seguro anterior

A Apólice de Seguro de Vida em Grupo  –  Inativo foi renovada por 2 meses (outubro e novembro/18) junto à Bradesco 
Seguros, sendo a mensalidade e o capital segurado reajustados em 4,19%. 

 A Light informou que a partir de dezembro/18 será contratada outra seguradora e a mensalidade será reajustada em 
14,67%. Face a estas alterações, a APB solicitou esclarecimentos à Light através da seguinte correspondência:

Em 27 de novembro, a APB voltou a questionar a Diretoria da Light quanto à renovação e majoração do

índice de reajuste da apólice exclusiva dos aposentados, sem que estes tivessem sido consultados.

Ilmo.Sr.

Dr. Fábio Amorim

Diretor de Gente da Light S.A.

Av. Mal. Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro-RJ – 20080-002

Assunto: Seguro de Vida – Renovação 2018

 Prezado Senhor,

 Em relação ao assunto em referência vimos apresentar os 

comentários a seguir:

1. Em 30/10, fomos informados de que os prêmios seriam 

reajustados em 14,67%, a partir de dezembro, com a con-

tratação de nova seguradora, a Icatu;

2. A renovação do Seguro de Vida dos aposentados ocorre, 

anualmente, no mês de outubro; 

3. A Associação dos Participantes da Braslight – APB é usual-

mente notificada sobre a renovação, principalmente quan-

do ocorrem alterações contratuais, por representar boa 

parte dos segurados aposentados;

4. A APB, levando em conta as prerrogativas que lhe garante a 

legislação vigente, Art. 801 e seus parágrafos, Seção III  –  Do 

Seguro de Pessoas, Lei 10.406/2002, Código de Defesa do 

Consumidor, solicita os devidos esclarecimentos quanto aos 

critérios adotados para escolha da nova seguradora Icatu, 

uma vez que o índice de reajuste por ela apresentado 

(14,67%) foi superior ao da atual seguradora, Bradesco, oca-

sionando um ônus financeiro adicional e consequentemente 

prejudicando claramente o grupo de aposentados da Light;

5. Neste sentido, solicitamos o atendimento urgente do expos-

to acima, registrando que a APB, entidade que defende os 

interesses dos participantes da Braslight, discorda, no míni-

mo do reajuste proposto, para a renovação da apólice de 

seguro de vida. 

Atenciosamente,

Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos

Diretor-Presidente

Ilmo.Sr.

Dr. Fábio Amorim

Diretor de Gente da Light S.A.

Av. Mal. Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro-RJ  – 20080-002

Assunto: Seguro de Vida – Renovação 2018

Prezado Senhor,

Em aditamento à carta Nº APB-D-151/18, de 05/11/ 

2018, reiteramos os esclarecimentos sobre a renovação do 

Seguro de Vida em Grupo dos aposentados, informada por 

representante do RH, Sra. Daniele, acompanhada da Corretora 

contratada, Previsão, em 30/10/2018.

Causou-nos estranheza receber a comunicação de rea-

juste, após o aceite da estipulante, sem prévio contato com 

esta Associação. Trata-se de apólice exclusiva de aposentados, 

que têm total interesse na sua manutenção por serem os 

detentores da apólice e custearem integralmente o seguro, 

portanto, qualquer alteração de valor de prêmio ou clausulado 

depende da anuência de 3/4 dos segurados. 

Nesse sentido é fundamental a apresentação das pro-

postas de todas as corretoras e seguradoras concorrentes na 

negociação da renovação, desde seu início até a finalização, 

visando a análise e entendimento dos procedimentos adota-

dos no processo de renovação.

Mediante o exposto, aguardamos breve resposta às soli-

citações, objetivando evitar perdas ao grupo e providências 

para garantia dos direitos desses segurados, que ao longo do 

tempo vêm participando com significativa parcela do prêmio 

na composição das apólices.

Atenciosamente,

Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos

Diretor-Presidente                                 
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UMA RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE DA APBUMA RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE DA APBUMA RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE DA APB

Sobre o aumento do plano de saúde da AMIL: correspondências

A APB recomenda aos participantes do Plano de Saúde 
AMIL não optar por qualquer medida judicial, uma vez 
que o índice de reajuste praticado por outras operadoras 
de planos de saúde tem sido bem superior ao da AMIL, 
de 8,74%. A média do mercado ultrapassa 15%. Quanto 
aos participantes de outros planos de saúde, recomen-
damos avaliar os esclarecimentos jurídicos apresenta-
dos pelo Dr. Claudio Cordeiro, em 17/07/2018 

Ÿ Identificação do participante do plano (nome, ende-
reço, e-mail e telefone);

Ÿ Operadora do plano (Unimed, Sul América, Amil etc.) e 
a modalidade contratada;

Ÿ Empresa e órgãos contratantes (Light, CREA, Sindica-
tos etc.)

De posse dessas informações, a APB buscará orien-
tações de âmbito administrativo/jurídico, visando 
melhor orientar os interessados.

 21/08/2018
Ilmo. Sr.
Luiz Fernando Paroli Santos
Presidente da Light S.A. 

Ref.: Plano de Saúde Amil  –  Renovação da Apólice

Prezado Senhor,

O reajuste anual da apólice do Plano de Saúde  –  Amil dos assis-

tidos e pensionistas da Braslight ocorre em setembro de cada 

ano e, nos últimos anos, o índice de reajuste tem sido bem supe-

rior ao índice de reajuste dos benefícios previdenciários.

 A persistir esse procedimento, parte dos aposenta-

dos/pensionistas, a curto prazo, não mais terão condições 

financeiras de manter o plano de saúde, gerando grande 

intranquilidade aos participantes, justamente na época de 

suas maiores necessidades de tratamento de saúde.

Registre-se ainda que nos últimos anos, em decorrência dos 

reajustes a eles impostos, houve significativo número de desis-

tências, que tendem a se repetir, agravando ainda mais o 

esforço daqueles que permanecem no mencionado plano.

A Associação dos Participantes da Braslight  –  APB, entidade 

cujo objetivo primordial é defender e preservar os interesses 

dos assistidos/pensionistas da Braslight, diante desses fatos, 

e sendo a Light a principal responsável pela negociação das 

condições de renovação anual da apólice, vem solicitar:

1. que acordem um índice de reajuste compatível com as con-

dições sociais e financeiras dos participantes do plano de 

saúde, de modo a evitar mais evasão de integrantes da 

apólice; e

2. na eventualidade de o reajuste não ser cobrado na data 

prevista, os valores retroativos sejam pagos parceladamen-

te, no mesmo número de parcelas quantos sejam os meses 

de atraso na sua cobrança, de modo a evitar transtornos 

como os ocorridos em 2017, quando, pela primeira vez, os 

valores acumulados de 04 meses foram cobrados em uma 

única parcela no mês de janeiro com vencimento em 

15/01/2018. Isso ocasionou, para alguns, um enorme 

esforço financeiro para sua quitação, enquanto, para 

outros, sem condições para tal, só restou desligarem-se do 

plano de saúde. 

Lembramos que o reajuste de 2017 alcançou a absurda taxa 

de 15,79 %, enquanto o reajuste dos aposentados foi de 2,94 

% (Plano A/B).

Mui respeitosamente, solicitamos, mais uma vez, a compreen-

são e colaboração da Light para com os aposentados e pensio-

nistas da Braslight, reconhecendo que nos anos anteriores 

essa empresa envidou os maiores esforços para uma solução 

justa para a questão. 

Atenciosamente,

Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos

Diretor-Presidente

PLANO DE SAÚDE LIGHT / AMIL

Realinhamento de Preços

Conforme previsto no contrato entre a Light e Amil, foi realizada a negoci-
ação para realinhamento de preços do benefício de assistência médica. 
O processo é baseado na apuração dos custos médico-hospitalares e 
administrativos, além da variação da sinistralidade do plano, que repre-
senta a relação custo x receita.

Na negociação, foi definido o reajuste do Plano de Saúde em 8,74%, a 
partir de 1º de setembro (data base).

A Previsão, corretora do Plano de Saúde, está providenciando o envio de 
correspondência a todos os beneficiários para informar sobre o índice de 
reajuste definido e aplicação no boleto de 10/12/2018 com a cobrança da 
diferença retroativa dos meses de setembro, outubro e novembro. 

A corretora vai aproveitar o comunicado para informar que até o dia 
28/12/2018 estará aberta a possibilidade de opção por plano mais aces-
sível (downgrade), dentre as modalidades disponíveis no contrato 
Light/Amil. 

Caso o beneficiário tenha interesse, deverá comparecer no RH da Light, 
situado na Av. Marechal Floriano, 168 Bloco 4 - 1º andar para assinatura 
do termo.

Desta forma, os beneficiários poderão se organizar financeiramente 
para o pagamento do boleto de dezembro/18. 

Em caso de dúvidas, a Corretora Previsão está a disposição na agência 
de atendimento na Light.

Telefones: (21) 2211-4871 / 2211-4691

E-mail: lucianoreis@previsaoseguros.com.br

Att,

Danielle de Rosa Castro
LIGHT S.E.S.A / Gerência Remuneração Benefícios e Folha de 
Pagamento - GHR
Av. Marechal Floriano, 168 - B4 - 1º andar
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PASSEIOS TURÍSTICOS

Calendário de passeios em 2019

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

Por este instrumento, declaro à Associação dos Partici-
pantes da Braslight – APB que procederei mensalmente 
ao depósito em sua conta-corrente do valor da contribui-
ção devida, equivalente a 0,2% do meu rendimento bru-
to, em razão de minha condição de associado.

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:

Mês  Período  Local  Hotel  Valor por pessoa  

Fevereiro
 De 01/02  (sexta-feira)  

a 03/02 (domingo)
 Vassouras-RJ

 
COFEL

 
R$

 
300,00

 

Março
 De 28/03 (quinta-feira) 

 

a
 

31/03
 

(domingo)
 Monte

 
Verde-MG

 
Áustria Hotel

 
*R$ 950,00

 

Julho

 
De 05/07

 

(sexta-feira) 

 

a 07/07

 

(domingo)

 
Passa Quatro-MG

 
Recanto das 

 

Hortênsias

 
*R$ 780,00

 

Outubro

 

De 04/10

 

(sexta-feira) 

 

a 06/10

 

(domingo)

 

São João da Barra-RJ

 

Sesc de Grussaí

 

*R$ 490,00

 

Novembro

 

De 07/11

 

(quinta-feira) 

 

a 10/11

 

(domingo)

 

Campos do

 

Jordão-SP

 

Pousada das 

 

Hortênsias

 

*R$ 740,00

 

*Os locais e valores estão sujeitos a alterações. Confira a programação completa e as condições no site www.apbraslight.com.br.

Raposo-RJSão Lourenço-MG
Um grupo de 72 associados e familiares visitou Raposo e o Santuário 

em Natividade, única réplica da Capela de Éfeso, na Turquia.

O passeio a São Lourença atraiu 132 associados e familiares, que

ainda visitaram Baependi e Cruzília.


