
Realizada em 5 de fevereiro de 2013, a Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Partici-
pantes da Braslight – APB elegeu os seguintes associados para os respectivos cargos:

�Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos – Diretor-Presidente
�Ricardo Henrique Caroli de Freitas – Diretor Vice-Presidente
�Durval Salcedo Dias – Diretor-Secretário
�Elbo Luiz Ribeiro Braga – Diretor Tesoureiro
�Cesar Augusto Aguiar Martins – Diretor de Assuntos Previdenciários e Assistenciais 
�Francisco Henrique Campos de Souza – Diretor Social

O mandato desta Diretoria tem vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2015
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Presidente da Braslight visita a APB
No dia 16 de abril, o Dr. Heitor Barreto 

Corrêa, novo presidente da Braslight, esteve na 
sede da APB, a convite da Diretoria da APB, num 
encontro que contou com a presença de mem-
bros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e vários 
associados. Dr. Heitor  fez uma breve apresenta-
ção sobre a atual situação da Fundação Bras-
light, diante das recentes medidas que atingiram 
as entidades de previdência complementar, 

principalmente a redução gradual, no período de 
2013 a 2018, da taxa de juros, para fins dos 
cálculos atuariais dos planos previdenciários, 
estabelecida por resolução do CNPC. 

Foi também debatida a situação – ainda 
pendente de acordo entre a Fundação e a Light –  
dos portadores de necessidades especiais, 
dependentes dos assistidos/pensionistas dos 
planos previdenciários A/B.

(Notícia publicada no site no dia 18/04/2013)
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Nota de Falecimento

Data do Óbito

13/03/2013

20/11/2012

07/02/2013

12/02/2013

16/10/2012

18/03/2013

26/02/2013

14/02/2013

04/11/2012

27/12/2012

07/12/2012

18/01/2013

23/01/2013

28/02/2013

24/02/2013

04/01/2013

26/02/2013

04/11/2012

28/01/2013

06/11/2012

28/11/2012

10/03/2013

27/11/2012

21/02/2013

04/11/2012

25/01/2013

31/10/2012

Nome

Ademar Francisco Nogueira

Aloysio de Lima

Aristides Rodrigues de Miranda

Cilas Campos Baptista

Cláudio Penna Lacombe

Edno de Souza Peixoto

Ermelinda F. da Silva

Francisco Mello

Geraldo Ricardo

Hercilio dos Santos

Hugo Pereira Simões

Irani Silva de Oliveira

João Barreiros

José Almeida Vasconcellos

José Arnaldo Xavier de Araújo

José de Oliveira

José Luiz Moreira de Queiroz

Manoel Rodrigues Silva Filho

Maria Aparecida Santos Lino

Maria das Dores Costa

Mario de Jesus Andrade

Nilson Peixoto da Fonseca

Raffaele Castellano

Roque Elias Merlo

Ruy Alves de Azevedo

Salvador Petrone

Wilfrid Mascarenhas

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 APB alterou os procedimentos administrativos para a 

concessão do auxílio-funeral, reduzindo significativamente o 

tempo de pagamento do benefício. Ao tomar conhecimento do 

falecimento, a APB entra em contato com seus familiares 

informando a documentação que deve ser apresentada para 

liberação do auxílio-funeral, cujo valor desde junho de 2012 é 

de R$500,00.

NOTÍCIAS SOCIAIS

Quadro Social

Em 31/12/2011

Admitidos

Falecidos /Desligados

Em 31/12/2012

1.846

51

59

1.838

Em 31/12/2012

Admitidos

Falecidos /Desligados

Em 31/03/2013

1.838

8

18

1.828

2
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Assembleia aprova Relatório de 2012 
e Orçamento para 2013

Comissão de revisão do Estatuto

A Assembleia Geral Ordinária  realizada em 05/02/2013 

aprovou por unanimidade o Relatório Anual da Diretoria de 

2012, bem como o Orçamento para 2013.

Foram destaques do Relatório Anual: a) a nova composi-

ção numérica dos membros efetivos e suplentes do Conselho 

Deliberativo – 15 membros efetivos e 5 suplentes – a vigorar a 

partir do biênio 2014/2015; b) a solicitação à Braslight para o 

reexame da inclusão de portadores de necessidades especiais, 

dependentes de participantes dos planos A/B, após o cadastra-

mento feito pela Fundação; c) o processo judicial pleiteando as 

perdas decorrentes da antecipação do reajuste anual, procedida 

no período de 2004 a 2010; d) a criação do membro vitalício do 

Conselho Deliberativo, entre outras matérias.

Na reunião do Conselho Deliberativo realizada em 27 de 

novembro de 2012 foi constituída comissão de revisão estatutá-

ria, com o objetivo de propor a adequação dos dispositivos do 

estatuto às necessidades operacionais da Associação. Até 30 de 

junho, a Comissão apresentará uma proposta a ser submetida à 

apreciação de AGE. A comissão é constituída pelos conselheiros 

Alcyone Samico, Gloriano Marzullo, Luiz Peixoto da Silva e Paulo 

de Souza Carvalho.



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:

SEUS DIREITOS

Ação de Antecipação do Reajuste Anual Período 2004 a 2010 
Andamento do Processo 0362888-75.2010.8.19.0001

19/10/2010 – Petição Inicial 10/09/2012 – Apresentação pela APB da 

23/08/2011 – Audiência de Conciliação – impugnação ao laudo pericial 

Proposta  uma  pericia  judicial 27/11/2012 – O perito apresenta suas 

28/03/2012 – Homologação dos honorários considerações sobre a impugnação da APB

do perito 09/04/2013 – A APB apresenta novas 

28/06/2012 – Apresentação do laudo pericial considerações sobre o laudo pericial de 27/11

Promessas financeiras muito 
vantajosas: DESCONFIE!

Advogados têm enviado cartas 

sobre supostas ações judiciais que 

podem ser impetradas contra o INSS, 

em busca de reajustes dos 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 entrar qualquer ação, pois estes 

advogados exigem valores antecipados, 

sem ter nenhuma garantia de que você 

terá o direito à revisão do benefício. 

A APB tem convênio com 

escritórios de advocacia que podem 

lhe orientar sobre o assunto e, se 

necessário, impetrar uma ação de 

acordo com seu pleito.

Índice de Reajuste dos Benefícios 
dos Planos Previdenciários A/B

Imposto de Renda sobre os 
Proventos de Aposentadoria – 
Bitributação

Em janeiro de 2013, os 

benefícios  dos assistidos/pensionistas 

dos planos previdenciários A/B foram 

reajustados em  5,8386%,  

correspondente à variação acumulada 

do IPCA do período  de janeiro a 

dezembro de 2012.

Em 05/04/2013 foi editada a 

Instrução Normativa RFB 1.343 

dispondo sobre o tratamento tributário 

relativo ao imposto de renda aplicável 

aos benefícios pagos por entidade de 

previdência complementar a título de 

complementação de aposentadoria, 

resgate e rateio de patrimônio, 

correspondente às contribuições 

efetuadas pelo beneficiário de janeiro 

de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

A APB solicitou ao escritório de 

advocacia Miguel Lins o exame desta 

Instrução e seu alcance sobre as 

ações impetradas contra a Receita 

Federal por seus associados. 

Retirada de Patrocíonio

Em 13/05/2013, uma nova reunião do CNPC 

deverá examinar as sugestões apresentadas ao texto 

da minuta de Resolução sobre a Retirada de Patro-

cínio. Mais detalhes no próximo APBinforme .

Em 2013 a Braslight vai realizar processo eleitoral!

É o momento em que os participantes e assisti-

dos podem escolher seus representantes nos Conse-

lhos Fiscal e Deliberativo. Eleger seis Conselheiros é 

muito importante porque são eles que participarão das 

decisões que impactam na gestão da Fundação, e 

também são eles os responsáveis por supervisionar as 

atividades realizadas pela Entidade.

O Conselho Deliberativo definirá as normas do 

processo e mais informações sobre as eleições serão 

divulgadas em breve.

Não deixe de participar!

– Eleições à vista



Período Destino Duplo Single

24 a 26 
de maio 

Passeio à COFEL 
ao Diretor da APB, Elbo Braga

com homenagem
  

 vagas esgotadas

05 a 07 de julho São Lourenço-MG – últimas vagas ! R$ 370,00 R$ 570,00

23 a 26 de 
setembro

Passa Quatro
Hotel Recanto das Hortênsias

-MG  R$ 490,00 
(somente quarto duplo)

PASSEIOS
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Primeiro passeio de 2013: Poços de Caldas

Noventa associados e familiares lotaram os dois confortáveis No sábado pela manhã uma parte do grupo seguiu em seis 

ônibus contratados pela APB para este passeio a Poços de Caldas, vans alugadas para conhecer a Pedra Balão, a Cachoeira das Antas, o 

no Sul de Minas. A viagem de 640 km entre o Rio de Janeiro e aque- Cristo Redentor, o Country Clube e o Santuário Nossa Senhora de 

la Estância Termal transcorreu tranquila. Os associados ficaram Fátima, onde receberam uma benção do padre local.

hospedados no tradicional Palace Hotel, com pensão completa. À tarde, novamente nos ônibus da excursão, os associados 

Na manhã de sexta-feira, o grupo voltou aos ônibus para visitaram o Recanto Japonês, a Fonte dos Amores e a fábrica de cris-

conhecer diversas atrações da cidade, como a Praça D. Pedro II, tais Ca d'Ore (onde foi gravada a novela O Profeta). E à noite o grupo 

onde existe uma fonte de água sulfurosa. Visitaram ainda uma fábri- se dividiu entre um bingo e eventos na Praça.

ca de sabonetes medicinais, uma fábrica de malhas, uma loja de Na praça também foi a atividade da manhã de domingo, onde 

cristais, outra de queijos e vinhos, além do Parque das Crianças e havia uma feira de artesanato. Após o almoço, grupo voltou para o Rio 

da cachoeira Véu da Noiva. de Janeiro, satisfeito e querendo mais passeios.

Programe seu próximo passeio com a APB:
COFEL entrega prêmio de 
rifa a Associado da APB

O associado João de Souza Neto e 

sua.esposa Neusi ganharam o 3º prêmio da 

rifa da qual participaram os associados que 

visitaram a COFEL em julho e novembro do 

ano passado. A rifa correu pela extração da 

Loteria federal de 15/12.

O prêmio – um grill do George 

Foreman – foi entregue ao associado, na 

sede da APB, pelo Diretor Tesoureiro da 

Colônia de Férias, Wanderley Marques de 

Andrade.

A APB quer organizar uma excursão ao Natal Luz, mas está com dificuldades para reservar 

voos e hotéis. Precisamos formar um grupo até junho, para garantir as vagas. 

�Veja o que temos até agora: passagem aérea ida e volta para , traslado ida e 

volta para Gramado, 7 diárias no hotel Laguetto Siena (ou similar), com café da manhã, e 

tour de compras – cerca de R$ 2.450,00 por pessoa. Este valor pode mudar antes de 

fecharmos o contrato, mas talvez seja possível parcelar em 6 vezes.

Se você quer viajar conosco, fale hoje mesmo com a Secretaria da APB: 2283-0716.

Porto Alegre

Quer ir ao Natal Luz? Manifeste-se
Novembro/2013 Gramado-RS


