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Fundada em 29 de novembro de 1989

A APB comemora, no dia 29 de cias a APB está avaliando junto a consulto- A APB também dispõe de advogados 

novembro próximo, o seu jubileu de prata, res jurídicos. conveniados que atendem a pleitos de inte-

ou seja, 25 anos de existência. A Associação resses particulares dos seus associados, no Hoje, a APB oferece aos seus associa-
foi criada através de uma Assembleia Geral âmbito judicial.dos, que chegam a quase 2.000, um portfó-
de Constituição, com a presença de 73 par- lio de serviços e atividades apreciável. Com Além disso, a APB fornece informa-
ticipantes, sem possuir sede própria nem dis- recursos próprios, implantou um beneficio ções incessantes, por telefone, e-mail ou 
por de recursos materiais, humanos ou intitulado Auxilio Funeral, pago às famílias fax, sobre procedimentos da Braslight, Pre-
financeiros. dos associados falecidos, suprindo, assim, vidência Social, Fundo de Garantia, Plano de 

Com os esforços de inúmeros compa- uma carência que nem o INSS nem a Bras- Saúde, Seguro de Vida, e processos judiciais 

nheiros que se sucederam ao longo desses light cobrem. impetrados pelas APB, etc.

anos, a APB conseguiu empreender inúme- A APB disponibiliza também àqueles Em 19/11/2010, a APB impetrou 
ras realizações. Entre tantas outras, conse- associados que precisam de ajuda, um ser- ação judicial em face da Braslight pleiteando 
guiu que a Light indicasse o presidente da viço de elaboração da Declaração de Ajuste as perdas decorrentes da antecipação da 
APB como membro do Conselho Deliberati- Anual de Imposto de Renda da Pessoa Físi- data de reajuste dos benefícios previdenciá-
vo da Braslight. Também convenceu a em- ca. Nos últimos 4 anos, a média de declara- rios dos planos A/B, de maio para janeiro, 
presa a manter o Plano de Saúde, quando ções de imposto de renda é de 180, sem acompanhando o critério adotado pelo 
estava prestes a ser extinto. contar as declarações retificadoras que nor- INSS, para fins de coincidência com o rea-

Entretanto, uma das conquistas mais malmente são mais complexas. juste anual do salário mínimo. 

significativas e que merece real destaque foi A Associação criou também um progra- Como se vê, a APB começou sem na-
haver participado, ativa e decisivamente, das ma de passeios por cidades relativamente pró- da, dispunha apenas da determinação e da 
negociações, em 2001, para que a Light reco- ximas, que tem como objetivo promover o vontade de seus fundadores de construir e 
nhecesse suas dívidas com a Braslight, lazer, a cultura e, sobretudo, a união e o con- realizar algo positivo em benefício de seus 
cobrindo integralmente, o déficit existente na graçamento dos seus associados. Compa- associados. Hoje, a Associação possui sede 
época e assumindo a responsabilidade por nheiros que não se viam há muitos anos ali se própria, recursos materiais, humanos e fi-
manter o equilíbrio econômico e financeiro reencontram. Esse programa tem sido um nanceiros, entretanto, o seu maior patrimô-
dos planos de aposentadoria por 25 anos. sucesso, razão pela qual sempre existe uma nio é imaterial e reside no fato de haver con-

Em 31/12/2013 a Light resolveu qui- lista de espera para aqueles que desejam par- quistado, ao longo de duas décadas e meia, 

tar o saldo dos contratos, cujas consequên- ticipar, nos casos de desistências. o respeito e a confiança de todos.

Mês Plano A/B Plano C`s Total  
Jan -18.450 -25.748  -44.198 
Fev 5.640 11.683 17.323  
Março -1.570 -2.839 -4.409 
Abril 434 1.853 2.287 
Maio 5.417  11.368 16.785 
Junho -2.251 -2.731 -4.982 
Julho 1.784 2.659 4.443 
Agosto 6.917  12.013 18.930 
Resultado até Agosto -2.079 8.259 6.180 

Distrato do Contrato de reequilíbrio firmado entre a Light e a Braslight, 
em 31/08/2001 e assinatura de novos Contratos de Obrigações

A APB  continua acompanhando as consequências do distrato, 

assinado em 31/12/2013, do contrato de reequilíbrio firmado 

entre a Light e a Braslight e, para tanto, tem se reunido com advo-

gados e outros técnicos específicos na área de previdência com-

plementar.  

Os planos previdenciários A/B e C’ Saldado alcançaram, mensal-

mente, os seguintes resultados, até agosto de 2014 (em R$ mil):



NOTÍCIAS SOCIAIS

Nota de Falecimento

Data do Óbito

31/05/2014

16/07/2014

28/06/2014

21/06/2014

17/07/2014

17/08/2014

08/08/2014

05/08/2014

07/08/2014

03/09/2014

27/08/2014

Nome

Glalco Ítalo Pieri

Cloves Alves da Hora

Nestor Siqueira

Luiz Carlos Barroso de Souza

Ewaldo Burgos Mendes

Paulo Cesar de Freitas

Áurea Conti Sales

Maria de Lourdes Cunha Cabral

Nice Monteiro Parente

Christiano Lafran de Oliveira Ferraz

Irene Lopes Narciso

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, ao tomar conhecimento do falecimento, entra 

em contato com a família do associado informando a docu-

mentação que deve ser apresentada para o recebimento do 

auxílio-funeral, cujo valor é de R$500,00 (quinhentos reais). 
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Ação de Antecipação do 
Reajuste Anual – 2004 a 2010

Ação judicial de correção de benefícios 
previdenciários calculados com base no 
período de vigência da URV

ACOMPANHE O ANDAMENTO:

27/03/2014 – A Desembargadora Maria Regina Nova, nega os 

embargos da Braslight e confirma a distribuição da 

ação para uma Câmara Cível especializada em 

direito do consumidor.

09/07/2014 – Não admitido o Recurso Especial  apresentado pela 

Braslight.

04/08/2014 – Apresentada pela Braslight petição de agravo con-

tra  decisão do Recurso Especial.
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Quadro Social
Em 31/12/2013

Admitidos

Falecidos /Desligados

Em 30/09/2014

1.802

118

32

1.888

Em 25/09/2014, o Ministro Moura Ribeiro  do STJ  pronunciou-

se sobre a prescrição do fundo de direito, alegada pela Braslight. Escla-

rece que “a prescrição quinquenal alcança tão somente as parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da 

ação. Ante o exposto, nega seguimento ao Recurso Especial”.

Prorrogado prazo para prova de vida 
dos segurados do INSS

O INSS prorrogou até 31 de dezembro de 2014 o prazo 

para prova de vida dos segurados  evitando assim a suspensão do 

pagamento de seus benefícios. Para cumprir  esta exigência o 

segurado precisa  comparecer a agência bancária onde recebe o  

benefício do INSS, portando seu   documento de identificação.

A ABRAPP – Associação Brasileira res da APB, Renato Torres M.C.Vasconcel- Windsor Atlântica Hotel, promovido tam-

das Entidades Fechadas de Previdência los, Cesar Augusto A. Martins  e José Alber- bém pela ABRAPP, sobre o tema O Desafio 

Complementar promoveu o 5º Seminário to Adissi. da Gestão de Investimentos dos Fun-

sobre a Sustentabilidade e o Papel dos dos de Pensão.Outro Seminário que contou com a 
Fundos de Pensão no Brasil, no dia 13 presença do Diretor José Alberto Adissi e do Os Cursos e Seminários da ABRAPP 
de agosto de 2014, no Espaço Cultural Fur- conselheiro Luiz Fernando Caldas Leitão, sobre Fundo de Pensão estão disponíveis 
nas, e contou com a presença dos Direto- aconteceu nos dias 26 e 27 de agosto, no no site www.abrapp.org.br.

Cursos e Seminários
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No APBinforme 86  informamos  do todos os associados da APB, que 

aos associados às condições pertinen- satisfaçam a condição mencionada. 

tes aos pleitos judiciais para correção Quanto às Cadernetas de Poupança, 
das contas do FGTS e Caderneta de o mesmo escritório está oferecendo 
Poupança, as quais transcrevemos impetrar ação judicial, por interessa-
abaixo. do, cobrando R$100,00 a título de 

despesas administrativas, no ato da “O Supremo Tribunal Federal – STF tem 

contratação. se manifestado que a Taxa Referencial 

– TR, quando utilizada como índice de Honorários periciais, sucumbenciais e 
correção monetária, não reflete a des- custas judiciais serão cobrados oportu-
valorização da moeda, ou seja, a infla- namente, porém serão sempre infor-
ção, a partir de  janeiro/1999. mados com a devida antecedência.

A TR é utilizada para corrigir monetaria- Quanto aos honorários advocatícios, 
mente os saldos das contas do FGTS e em ambos os casos, ou seja, FGTS ou 
das Cadernetas de Poupança. Cadernetas de Poupança, serão de 

20% (vinte por cento) sobre o valor Quanto ao FGTS, a possibilidade de 

recebido pelo autor da ação judicial”.alteração do índice de correção inte-

ressa a todos os empregados e ex- A ACP foi protocolada sob o nº 

empregados, que possuíam saldo na 0155951.27.2014.4.02.5101 e será 

conta em janeiro/1999. Nesse caso, o distribuída para uma das Varas Fede-

Escritório de Advocacia do Dr. Claudio rais do Estado. Todos os associados 

Cordeiro, foi contratado para impetrar matriculados até o nº3159, que aten-

Ação Civil Publica – ACP face à Caixa derem as condições requeridas estão 

Econômica Federal – CEF, representan- contemplados na ação judicial. 

A Light renovou o Seguro de Vida em  

Grupo com a Seguradora Bradesco Vida e 

Previdencia S/A através do Grupo Assurê – 

Corretagem  de Seguros, referente à vigência de 

01/10/2014 a 30/09/2015. O capital segurado 

será atualizado com a correção acumulada do 

IPCA, até julho de 2014, correspondente a 

6,5023%, assim como, a mensalidade variará na 

mesma proporção.

O segurado que tiver interesse em efetuar 

alguma alteração, “deve entrar em contato com a 

corretora e não realizar o pagamento de nenhuma 

parcela do carnê recebido”, através dos telefones 

0800 0212468, (21) 3974-3131 ou pelo e-mail 

danielelopes@assure.com.br.

Esclarecemos que a “assistência funeral”  

somente  contempla os segurados que contrata-

ram a modalidade do seguro de vida identificada 

por 'PLANO TOTAL”.

Conforme esclarecimentos da Gerência de 

Operações Financeiras e Seguros da Light, nos 

meses em que o pagamento dos benefícios dos 

assistidos ocorrer no dia 31 (trinta e um), as  

boletas bancárias   com vencimento no dia 30 

(trinta) poderão ser reemitidas alterando o venci-

mento, para o dia 31,  sem qualquer ônus para os 

segurados do plano de seguro de vida em grupo. 

ELEIÇÕES – DIRETORIA DA APB
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Seguro de Vida em Grupo 
– Inativos

No dia 11 de novembro de 2014, em sua sede, na Av. Diretor-Social  Francisco Henrique Campos de Souza

Rio Branco, 37 salas 307/308, serão realizadas em Assem- Diretor Suplente nº 1  Luiz Fernando Caldas Leitão

bleia Geral Ordinária, eleições para a Diretoria da Associação Diretor Suplente nº 2  Mauro Rocha

dos Participantes da Braslight – APB, biênio 2015/2016, con- A chapa ora inscrita tem como meta principal em seu 
forme previsto nos art 5º. e 13 do Estatuto. programa de ação, a luta pela manutenção dos benefícios 

O Comunicado nº 03/2014, publicado também no site previdenciários pagos  pela Braslight, o aperfeiçoamento 

da APB,  enviado  aos associados, fixou a data de 10 de outu- de seus procedimentos administrativos, tornando-os mais 

bro de 2014 para registro de chapas concorrentes na secre- eficazes, visando o melhor atendimento a seus associa-

taria da APB, entre outras informações pertinentes ao pro- dos, a expansão e o aprimoramento das atividades socia-

cesso eleitoral. is, culturais e de lazer, bem como a implementação de pro-

gramas para a  permanente adesão de novos associados, Findo o prazo de inscrições, apenas a chapa abaixo se 
objetivando a renovação do seu  quadro  de dirigentes e apresentou para concorrer ao pleito:
associativo.

Diretor-Presidente  Renato Torres de Mello da Cunha 
Em conformidade com o art. 39, alínea a)  somente  Vasconcellos

poderão votar os associados de matrícula até o nº 2.944, ou Diretor-Vice-Presidente  Ricardo Henrique Caroli de 
seja, que tenham completados  03 anos de filiação ininter-Freitas
rupta à APB.Diretor-Secretário  José Alberto Adissi

Diretor-Tesoureiro  Elbo Luiz Ribeiro Braga O Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária  

Diretor de Assuntos Previdenciários e Assistenciais  será publicado em órgão de imprensa local, em 

Cesar Augusto Aguiar Martins 03/11/2014.

–

–

–

–

–

–

–

–

Alteração do índice de correção 
das contas do FGTS e da Poupança 



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:

PASSEIOS

Holambra e Atibaia 

Nesta viagem, devido à arquitetura da ex-colônia holan-

complexidade do evento os parti- desa no Brasil, além de proporcio-

cipantes receberam um “Roteiro” nar a visita a um campo de flores e 

com as informações sobre o Pas- ao moinho de vento, construído  

seio Turístico, e também bonés e em  tamanho  natural, o ponto 

crachás de identificação, que alto da Exposição foi a Chuva de 

foram de uso opcional. Ficamos Pétalas de Rosa que aconteceu 

hospedados no Hotel Opala Ave- no final do evento.

nida, em Campinas. Na Festa de Flores e 

Em Holambra, durante o Morango, em Atibaia, onde tive-

evento, foi realizado um passeio mos no sábado, dia 20/09, os par-

turístico, em ônibus da organiza- ticipantes apreciaram a Cultura 

ção da Expoflora pelas ruas da Japonesa, a Gastronomia, Arte 

cidade de Holambra, esse passeio Floral, Shows culturais e as Flores 

mostrou aspectos da história e a e Morango direto do produtor.
Retornamos no domingo pela manhã e a chegada no Rio de 

Janeiro ocorreu por volta das 17 horas.

Em novembro a APB promoverá um Passeio Turístico na Colônia de Féri-

as dos Empregados da Light-COFEL, em Vassouras , entre os dias 28 e 30, con-

forme foi divulgado no nosso calendário de passeios.  No sábado, dia 29 de 

novembro, a Diretoria da COFEL  vai promover uma Festa dos Anos 60, com a 

cantora Yara Santos  e comemoraremos também o aniversário de 25 anos da 

APB. As inscrições  para esse evento foram encerradas no dia 01 de outubro, 

em virtude de já ter atingido o número limite de 92 pessoas, ou seja 2 ônibus.

Mais um fim de semana na COFEL


