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Eleições na APB Conselhos Deliberativo e Fiscal
Conforme divulgado no APBinfor-

me 96, em 26/01/2018, encerraram-se 
as inscrições para as eleições dos mem-
bros efetivos e suplentes dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da APB, para o biê-
nio 2018/2019.

Uma única chapa foi inscrita e 
divulgada através do site da APB, consti-
tuída pelos seguintes associados:

Conselho Deliberativo-Efetivos
1) Amaury Buzzone
2) Ângelo Correia da Silva
3) Clovis Rigueira Penna
4) Gilson Arnos Flores
5) Heitor Barreto Correa 
6) Marcelo da Silveira Novo
7) Mario Nunes dos Santos Achando
8) Mauro José Mascarenhas Arruda
9) Paulo Rogério de Araújo Brandão Couto
10) Ronaldo Ferraz de Araújo
11) Rosa Cristina de Lima Rodrigues
12) Sidney Henriques dos Reis 
13) Tereza Rosana Lomba de Araujo
14) Vicente de Paulo Campos Mendonça
15) Walter de Souza Galúcio

Conselho Deliberativo-Suplentes
1) Celso Ribeiro Lopes
2) Elisabeth Labrousse Tinoco
3) Jorge Alberto Santoro Rosas
4) Maria Joana de Souza Nascimento
5) Tomás de Gusmão

Conselho Fiscal-Efetivos
1) Nei Berretta Tesi
2) Paulo Cesar Ruiz
3) Paulo da Conceição

Conselho Fiscal-Suplentes
1) Cesar José Rayol
2) Manoel Sampaio Neto
3) Fernando Pereira Valerio

Em Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 13/03/2018, por aclama-
ção, foram eleitos os associados inscri-
tos.

Ainda, conforme § 2º do art. 6º. do 
Estatuto, foram diplomados como mem-
bros vitalícios do Conselho Deliberativo 
os associados Adão Ribeiro, Álvaro Edu-
ardo do Amaral Menezes, Celso Braga de 
Mello e Nei Berretta Tesi.

Em 2017, a Diretoria da APB intensifi-
cou pleitos anteriores, junto à Braslight, para 
que os filhos de sócios assistidos, portadores 
de necessidades especiais, pertencentes aos 
planos A/B, passem à condição de dependen-
tes, com o propósito de serem amparados por 
aquela instituição de seguridade social.

A Diretoria da Braslight, pela primeira 
vez, demonstrando real interesse e sensibilida-
de para a solução da questão, elaborou estudos 
atuariais (a serem apresentados oportunamen-
te) que, se por um lado, no momento, impõem 
um ônus financeiro adicional a esses assistidos, 
por outro, os tranquiliza, garantindo, no futuro, 
um benefício previdenciário aos seus depen-
dentes naquelas condições. 

Em reunião do Conselho Deliberativo da 

Braslight, realizada em 26/10/2017, foram apre-
sentadas, para deliberação, as alterações neces-
sárias nos Regulamentos do Planos Previdenciá-
rios A/B, porém, por solicitação de um dos conse-
lheiros de estudos adicionais, essas alterações 
foram postergadas para o ano de 2018.

O entendimento da APB é que a propos-
ta apresentada pela Braslight seja aprovada 
pelo Conselho Deliberativo de imediato e que, 
se for o caso, esses estudos adicionais sejam 
realizados posteriormente, avaliando-se os 
efeitos sobre aqueles assistidos que aceitaram 
as condições ora oferecidas pela Fundação.

Essa posição da APB fundamenta-se 
pela manifestação favorável de alguns assisti-
dos, ao tomarem conhecimento das novas 
condições regulamentares.

Portadores de Necessidades Especiais dependentes de assistidos dos Planos 
Previdenciários A/B

Aprovação das contas 
da APB

Planejamento 
Estratégico da Braslight

Em 27/02/2018, o Conselho 
Deliberativo da APB apreciou, após apro-
vação do Conselho Fiscal, as Demonstra-
ções Contábeis e o Relatório Anual de 
2017, aprovados por unanimidade. Em 
13/03/2018, esses documentos foram 
submetidos e aprovados em Assembleia 
Geral Ordinária dos associados.

A Braslight, a partir de suas percepções 
internas e externas, sobretudo, nas relações 
com seus participantes e patrocinadoras ela-
borou seu planejamento estratégico para o 
período de 2018 a 2020, cuja participação de 
todos os colaboradores, gestores, diretoria 
executiva e conselheiros foi primordial para a 
obtenção de um material rico e bastante hete-
rogêneo.

Conheça o resultado do Planejamento 
Estratégico que está disponível no site da 
Braslight (www.braslight.com.br), na página 
Institucional, seção Documentos Institucionais.



Nota de Falecimento

Data do Óbito

12/09/2017

18/09/2017

27/09/2017

01/10/2017

23/10/2017

26/10/2017

11/11/2017

13/11/2017

14/11/2017

15/11/2017

18/11/2017

19/11/2017

03/12/2017

07/12/2017

20/12/2017

30/12/2017

28/01/2018

29/01/2018

03/02/2018

Nome

José Diniz Sant'Ana

Elias da Conceição Gomes

Célia Buzzatti Dias

Jessé Dutra da Silva

Adilson Manhães da Costa

Geraldo dos Santos

Alaor Assumpção Valente

Luiz Rodrigues da Silva

Ciro Ferreira

Carmem Moreira Costa

Laércio Moraes Lace

Daniel José

Wilson Jacintho de Sá

Maria de Lourdes Pião Ribeiro

Hilza Fragalle Gonçalves

Nádia da Conceição de Oliveira Silva

Anélio Ferreira Couto

Jorge Pereira

Sylvio Rodrigues Vaz

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. 

Ao tomar conhecimento do falecimento de associados, a APB 

entra em contato com seus familiares para informar a documenta-

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

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

Light:       2211-7171

Associação Atlética Light:

2577-4434

Braslight:     0800 024 4397 

ou 2211-7215

Grêmio dos Aposentados: 

3176-0013

Asselight:     2114-9898

COFEL:       2263-6643

Sintergia:     3529-0392

AAFBB:       2679-1921 

ou 3861-0700

Funerária São Lázaro: 

2273-1490 e 3331-0310

AMIL:        2211-4871 

ou 2211-4691

SESI-RJ:       0800 0231 231

Seguro de Vida (ASSURÊ):

 3974-3131

Seguro de veículos:

2211-4514 ou 2211-7451

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: 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

Diretor-Suplente: Luiz Fernando Caldas Leitão

Diretor-Suplente: Mário Tavares Correia

Edição e Produção: Guto Rolim – DRT 13.880

Tiragem: 10.000 exemplares
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Quadro Social

Ações Judiciais
0155951.27.2014.4.02.5101 - Índice de correção das contas do 

FGTS – Aguardando Julgamento no STJ.

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 especializado.

0356637-65.2015.19.0001 - Distratos dos contratos com a patroci-

nadora 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.

Consultoria Jurídica

Dia do Aposentado

Telefones Úteis

Imposto de Renda 2018/2017

O Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da APB, advo-

gado Gloriano Marzullo, prontificou-se a orientar juridicamente 

nossos associados, às quartas-feiras, pela manhã, sendo neces-

sário o prévio agendamento, pelos telefone da Associação: 2283-

0716/2253-9506.

A Secretaria da APB receberá os documentos para confec-

ção do IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física dos associados, a 

partir de 05/03/2018 (segunda-feira), até 20/04/2018 (sexta-

feira), impreterivelmente.

Admitidos

Falecidos/Desligados

No período

2015

39

70

1.859

2016

83

69

1.873

2017

41

67

1.847

Até 31/01/2018

0

2

1.845

A Braslight participou da cerimônia 

do Dia do Aposentado, promovida pela 

A B R A P P,  e m  S ã o  P a u l o ,  n o  d i a 

24/01/2018. O homenageado deste ano 

pela Braslight foi o membro do Conselho 

Deliberativo da APB, Paulo Luiz Jardim de 

Moraes, que recebeu seu certificado da 

Gerente da Fundação, Yara França.



PLANO DE SAÚDE

Correspondências enviadas à Light e à AMIL, e respectivas respostas
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Negociações com a AMIL (parte 1)

Prezada Danielle, boa tarde

A renovação do plano de saúde dos aposentados, cuja data 

base é 01/09, trouxe grande preocupação para a APB, pelos seguin-

tes motivos:

1. O índice de reajuste de 15,79% foi bastante oneroso, porém, 

face aos reajustes divulgados pela imprensa para outros grupos, esta-

mos conseguindo esclarecer aos participantes do plano de saúde que, 

em sua maioria, apesar das dificuldades, estão aceitando;

2. Entretanto, para alguns, a quitação da parcela retroativa 

desse reajuste (04 meses), de uma única vez, está sendo muito 

difícil honrá-la, o que poderá trazer, como consequência, a sua exclu-

são da apólice por falta de pagamento.

 A desistência de participantes do plano de saúde, já com 

idade avançada , além de deixá-los sem cobertura em época com 

maior necessidade de assistência médica, pode comprometer seria-

mente o futuro do plano para aqueles que permanecerem.

 Assim sendo, solicitamos a possibilidade de interceder junto à 

AMIL objetivando examinar o parcelamento, como praticado em 

anos anteriores, pelo menos para os participantes que realmente 

apresentem dificuldades para a quitação das parcelas retroativas.

Atenciosamente,

Renato T. M. C. Vasconcellos

Diretor-Presidente

Prezado Renato, Boa tarde.

Entendemos perfeitamente a preocupação da APB, mas real-

mente o índice limite da negociação deste ano foi de 15,79%, ainda 

assim abaixo do índice de inflação médica apresentado pela Amil, de 

19,63%.

Em relação ao parcelamento da cobrança retroativa do reajus-

te, incluímos a proposta no processo de negociação, porém como nos 

últimos anos não foi aceita pela Amil.

Cabe informar que o futuro do Plano de Saúde Light/Amil, 

não será impactado com a possível redução de beneficiários do grupo, 

uma vez que o contrato é analisado de forma global.

Com o objetivo de minimizar o impacto para os aposentados, 

bem como a manutenção dos beneficiários no Plano de Saúde, esta-

mos verificando a possibilidade junto à Amil de permitir, em caráter 

excepcional, o downgrade de modalidade. Caso tenhamos um retor-

no positivo da operadora, nos comprometemos a informar inicial-

mente a APB, antes mesmo do contato com os beneficiários. 

Estamos à disposição.

Att,

Danielle De Rosa Castro

LIGHT S.E.S.A 

Gerência Remuneração Benefícios e Adm de Pessoal - GHR

A partir de 01/09/2017, as contribuições mensais do Plano de Saúde – Amil 

foram reajustadas em 15,79%. Este reajuste, apesar de ser elevado para os 

participantes, refletiu o praticado no mercado em 2017. Entretanto, a Amil não 

aceitou a proposta da Light em parcelar o reajuste retroativo a setembro/17, 

incluindo-o integralmente na contribuição referente a janeiro/2018.

A APB atendendo a inúmeros pedidos dos participantes do plano de saúde, que 

alegaram dificuldades para quitar o pagamento de janeiro/18, solicitou à Light 

que reavaliasse a questão, de tal forma que atendesse aos interessados e 

evitasse a possível exclusão de eventuais inadimplentes. 

Divulgamos as correspondências emitidas e as respectivas respostas.

Correspondência enviada à Light – 10/01/2018: Resposta da Light – 15/01/2018:

Veja no verso a correspondência entre a APB e a AMIL, e a solução proposta

Os participantes que contataram a 

secretaria da APB foram orientados a dirigi-

rem-se ao Escritório de Advocacia para 

avaliação de seu caso pessoal, porém 

foram recomendados para realizarem o 

pagamento da contribuição, garantindo 

assim o atendimento médico em uma even-

tual necessidade.

A AON (empresa global especializada 

na elaboração, análise e administração de programas de bene-

fícios) publicou artigo em que registra que a 

inflação médica chegou a 18% em 2017 e 

que nos últimos cinco anos o acumulado da 

inflação médica atingiu 145,43%, enquan-

to que a inflação geral foi de 96,7%. 

Os fatores que impactam no custo da 

saúde são os avanços tecnológicos, a judici-

alização, desperdícios na utilização dos 

planos, fraudes, envelhecimento da popula-

ção e o número de portadores de doenças crônicas.

ISTO É IMPORTANTE:
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A Associação dos Participantes da Braslight, associação civil de fins não econômi-

cos que representa os aposentados ex-funcionários da Light S/A, vem a V. Sa., 

pelos seguintes motivos:

Parte dos nossos associados faz parte do convênio Light/Amil e usufruem do 

plano de saúde oferecido por esta empresa há décadas.

O período de reajuste anual do referido plano é em setembro, mas geralmente a 

implementação do percentual de reajuste se dá alguns meses depois, cuja 

diferença é cobrada retroativamente ao referido mês nas faturas após a imple-

mentação do reajuste, sempre de forma parcelada;

Apesar do índice de reajuste de 15,79% ter sido bastante oneroso, bem acima da 

inflação e do índice de reajuste das aposentadorias, mas em face aos reajustes 

divulgados pela imprensa para outros grupos, estamos conseguindo esclarecer 

aos participantes do plano de saúde que, em sua maioria, apesar das dificuldades, 

estão aceitando;

Entretanto, dessa vez, a quitação da parcela retroativa desse reajuste (04 meses) 

está sendo cobrada de uma única vez, impossibilitando a maioria dos assistidos 

de pagá-la, juntamente com a mensalidade reajustada do plano de saúde, o que 

poderá trazer como consequência, a sua exclusão da apólice por impossibilidade 

de pagamento.

A desistência de participantes do plano de saúde, já com idade avançada, além 

de deixá-los sem cobertura em época com maior necessidade de assistência 

médica, pode comprometer seriamente o futuro do plano para aqueles que 

permanecerem, em razão do desequilíbrio financeiro.

Assim sendo, solicitamos encarecidamente que pondere acerca da manutenção 

da política de parcelamento do valor retroativo referente ao reajuste anual, como 

praticado há vários anos, a fim de possibilitar a manutenção dos mesmos no referi-

do plano, e adote medidas que possibilitem àqueles que necessitarem optar por 

uma modalidade de plano inferior, compatível com o seu poder aquisitivo.

Atenciosamente,

Renato T. M. C. Vasconcellos

Diretor-Presidente

Prezado Renato, boa tarde!

Entendemos a preocupação de vocês quanto ao volume de reclama-

ções e desistência do plano em função da cobrança retroativa de rea-

juste, no que se refere aos beneficiários aposentados.

Todavia, cabe esclarecer que este ponto foi abordado com a Light 

(RH e Suprimentos) desde a nossa primeira rodada de negociação. 

Uma das nossas principais preocupações com o fechamento da nego-

ciação dentro do prazo contratual.

Sobre o assunto, sentimos informar a impossibilidade de aceitar sua 

solicitação, considerando-se os aspectos abaixo:

Ÿ Os boletos já foram emitidos em sua totalidade com vencimento em 

15/01/2018;

Ÿ Mais de 95% dos clientes já realizaram o pagamento. Por este moti-

vo, não temos como reprocessar a emissão das cobranças;

Ÿ Também percebemos um aumento das demandas de beneficiários 

nos questionando a cobrança retroativa. No entanto, ressaltamos 

que após os devidos esclarecimentos, os clientes demonstram ter 

entendido a cobrança e confirmam a intenção de pagamento dentro 

do vencimento;

Ÿ Por fim, temos também a preocupação de evitar a duplicidade de 

cobrança em fevereiro.

Alinhamos com a Light o downgrade de plano disponível no contra-

to dos aposentados da Braslight, durante os meses de Fevereiro e 

Março/2018.

Contamos com a sua compreensão.

Um abraço,

PLANO DE SAÚDE LIGHT / AMIL

Comunicado exclusivo para os beneficiários do Amil 25QP e 40QP

Até o dia 30/03 será possível solicitar a alteração para plano de 

menor valor, dentre as modalidades disponíveis no contrato. Caso 

tenha interesse, deverá comparecer no RH da Light, situado na Av. 

Marechal Floriano, 168 Bloco 4 - 1º andar para assinatura do termo. 

Para maiores informações, entre em contato nos telefones 2211-

4451 ou 2211-4806 (Danielle / Ana Beatriz).

Att,

Danielle De Rosa Castro

LIGHT S.E.S.A

 Gerência Remuneração Benefícios e Adm de Pessoal - GHR

Av. Marechal Floriano, 168 - B4 - 1º andar

TABELA DE PREÇOS

  Valores de setembro/2017 – (sujeitos aos reajustes)

 

PLANO DE SAÚDE

Negociações com a AMIL (parte 2)
Correspondência enviada à AMIL – 26/01/2018:

Proposta de Solução: Correspondência enviada pela Light – 20/02/2018:

Resposta enviada pela AMIL – 26/01/2018:

Faixa Etária  Amil 20 QC  Amil 25 QP  Amil 40 QP  

0 -  18  196,97  235,18 293,57

19 -  23  258,49   308,65   385,26  

24 -
 
28

 
315,39

  
376,60

  
470,07

 

29 -
 
33

 
344,08

  
410,80

  
512,74

 
34 -

 
38

 
349,84

  
417,68

  
521,29

 
39 -

 
43

 
359,12

  
428,84

  
535,25

 
44 -

 
48

 
482,40

  
576,00

  
718,92

 
49 -

 

53

 

514,20

  

613,96

  

766,33

 
54 -

 

58

 

588,84

  

703,10

  

877,55

 59 ou mais 1.181,30 1.410,52 1.760,51



PARA REFLETIR
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Um dia, a maioria de nós irá se separar Novo convênio de saúde

BRASLIGHT: Resultado Acumulado e 
Equilíbrio Técnico Ajustado – Dezembro/2017

em R$ milhões

Limite Estimado de Déficit para Equacionamento

Resultado Acumulado

PLANOS A/B C SALDADO C NOVO

PLANOS

Resultado Acumulado até ano anterior

Resultado Acumulado até 2017

Ajuste de Precificação

(+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado

Resultado  em 2017

A/B

-21,7

5,5

-16,2

72,7

56,5

C SALDADO

-28,8

20,0

-8,8

36,4

27,6

C NOVO

-16,1

5,9

-10,1

7,4

-2,7

TOTAL

-66,5

31,3

-35,2

116,6

81,4

D

–

–

–

Rentabilidade dos Planos em 2017

Todos os Planos 

da Braslight 

encerraram o 

exercício de 2017 

superando as 

suas respectivas 

metas atuariais.
Plano D

13,7%

7,9%

Plano C Novo

11,7%

8,5%

Plano C Saldado

10,2%

8,5%

Plano A/B

9,9%
8,4%

Limite de Déficit -53,3 -73,6 -20,8

Meta Atuarial Rentabilidade

Sentiremos sau-
dades de todas as con-
versas jogadas fora, das 
descobertas que fize-
mos, dos sonhos que 
t ivemos,  dos tantos 
risos e momentos que 
c o m p a r t i l h a m o s . 
S a u d a d e s  a t é  d o s 
momentos de lágrima, 
da angústia, das véspe-
ras de finais de semana, 
de finais de ano, enfim... 
do  companhe i r i smo 
vivido.

Sempre pensei que as amizades 
continuassem para sempre. Hoje não tenho 
mais tanta certeza disso. Em breve, cada 
um vai pra seu lado, seja pelo destino, ou 
por algum desentendimento, segue a sua 
vida, talvez continuemos a nos encontrar, 
quem sabe...  nos e-mails trocados. 
Podemos nos telefonar, conversar algumas 
bobagens...

Aí os dias vão passar, meses... anos... 
até este contato tornar-se cada vez mais 
raro. Vamos nos perder no tempo... Um dia 
nossos filhos verão aquelas fotografias e 
perguntarão? Quem são aquelas pessoas? 
Diremos... Que eram nossos amigos. E... 
isso vai doer tanto! Foram meus amigos, foi 
com eles que vivi os melhores anos de 
minha vida!

A saudade vai apertar bem dentro do 
peito. Vai dar uma vontade de ligar, ouvir 
aquelas vozes novamente... Quando o 
nosso grupo estiver incompleto... nos reuni-
remos para um último adeus de um amigo. E 
entre lágrima nos abraçaremos. Faremos 
promessas de nos encontrar mais vezes 
daquele dia em diante. Por fim, cada um vai 
para o seu lado para continuar a viver a sua 
vidinha isolada no passado. E nos perdere-
mos no tempo...

Por isso, fica aqui um pedido deste 
humilde amigo: não deixes que a vida passe 
em branco, e que pequenas adversidades 
sejam a causa de grandes tempestades...

Eu poderia suportar, embora não sem 
dor, que tivessem morrido todos os meus 
amores, mas enlouqueceria se morressem 
todos os meus amigos!

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CENTRO DE 

SAÚDE E BEM-ESTAR JO MARIANO E A 

ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 

BRASLIGHT-APB

Termos de cooperação entre as partes 

com vistas a propiciar atendimentos de Pilates 

e procedimentos estéticos diversos aos asso-

ciados da APB, concedendo descontos para 

os conveniados e seus dependentes até a 

segunda geração.

Caberá ao CESEB, em decorrência de 

seu conhecimento e “expertise”, oferecer os 

serviços de:

Acupuntura, Shiatsu, Pilates, Drena-

gem linfática corporal, Drenagem linfática 

facial, Limpeza de pele biofotônica, Massa-

gem relaxante, RPG- Reeducação Postural 

Global, Tratamento de manchas da pele, 

Depilação a laser, Drenagem linfática pós 

operatório, Massagem com pedras quentes, 

Tratamento de controle de acne, Corrente 

russa/aussie, Radiofrequência facial/nutrição/ 

máscara de ouro, Radiofrequência corporal 

com termoterapia, Carboxiterapia facial/ 

máscara de rejuvenescimento, Carboxitera-

pia/gordura, flacidez, e celulite/argiloterapia.

i. Os serviços serão prestados nos 

estúdios da CESEB mediante agendamento 

prévio pelo associado da APB;

ii. Os descontos concedidos aos asso-

ciados da APB são diferenciados em função 

do serviço necessário e quantidade de ses-

sões necessárias contratadas pelo associado 

e os valores pagos diretamente ao CESEB;

A título de ilustração, as sessões de 

Pilates seguem a tabela abaixo:

Serviço-mensal            R$ Normal      R$ APB

Pliates 3x por semana     360,00           300,00

Pilates 2x por semana     240,00           210,00

Pilates 1x por semana     160,00           140,00

Os valores acima poderão sofrer 

alterações ao longo do tempo, bem como os 

valores para os demais serviços devem ser 

consultados diretamente com o CESEB e 

negociados diretamente pelos interessados.

CESEB - sede na Rua República do 

Líbano, nº 61, sala 612, bairro Centro, na 

cidade do Rio de Janeiro, RJ

Telefones para agendamento e outras 

informações: (21) 3048-6852 ou (21) 97117-

7036 – Sra. Jocelia Mariano



PASSEIOS TURÍSTICOS

Excursão à COFEL é sempre sucesso
O passeio à COFEL, realizado entre 2 e 4 

de fevereiro, contou com dois ônibus de associ-
ados e familiares, que saíram do Museu do 
Amanhã, na Praça Mauá, em vez de embarcar 
em frente à Light, por causa de obras no VLT. A 
viagem foi tranquila até Vassouras.

Logo após o almoço, o grupo aproveitou a 
tarde livre nas dependências da Colônia, no bar da 
recepção e capela, e, às 17h, fez uma caminhada 
até o Lago. Após o jantar, houve um bingo com a 
participação de quase todos os participantes.

Na manhã de sábado,  o grupo foi ao cen-
tro histórico de Vassouras, para compras e 
passeios. A tarde foi livre, e os associados fica-
ram desfrutando a piscina, o parque, o lago e o 
bar da recepção. À noite, das 20h30 às 00h30 
houve o 1º Grito de Carnaval APB/COFEL.

No domingo, após o café da manhã, os associados 
aproveitaram as dependência da Colônia e o retorno 
ocorreu às 13h30, logo após o almoço. A diretoria da 
COFEL cedeu um veículo para levar as bagagens dos 
associados ao ônibus. Como sempre, este passeio à 
COFEL foi um sucesso!

Estão abertas as inscri-
ções para o passeio 
turístico que vai levar 
os associados a três 
dos destinos mais pro-
curados no Brasil, em 
Aparecida do Norte, 
Cachoeira Paulista e 
Guaratinguetá.

A excursão será entre 
10 e 12 de maio (quinta a sábado) e custa apenas R$ 440 por pes-
soa. Faça sua reserva pelos telefones 2283-0716 ou 2253-9506.

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:

Passeios em 2017
No decorrer de 2017, foram realizadas as seguintes excursões:

Data  Local Participantes
27 a 29/01 COFEL Vassouras RJ 92

30/03 a 02/04 Campos do Jordão-SP 91
30/06 a 02/07 Miguel Pereira-RJ 78
28/09 a 01/10 Domingos Martins-ES 84

10 a 12/11 Passa Quatro MG 84

Aparecida, Canção Nova e Santuário do Frei Galvão


