
A Fundação de Seguridade Social Bras- , como 

light irá realizar a eleição dos membros 2º suplente.

dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Para incentivar a 

Aposentados e pensionistas irão eleger participação no processo 

um representante efetivo e dois de votação e conferir maior 

suplentes para cada Conselho. representatividade para os elei-

Dentro do prazo regula- tos, a Braslight vai abrir a possibili-

mentar, a APB apresentou a dade de se votar pela Internet 

, assim constituída: e por telefone (0800). Essa 

votação pela Internet/Telefone terá recursos de Para o Conselho Deliberativo, 

segurança e o acesso dos participantes será , 

através do CPF e de uma Senha personalizada.como efetivo; , 1º 

A eleição será entre 8 e 23 de agosto, e suplente; e 

seu resultado será divulgado em 28 de agosto., 2º suplente.

A APB recomenda a todos os assistidos Para o Conselho Fiscal, 

irem votar e assegurar sua representação , como efetivo; 

nos dois Conselhos., 1º suplente; e César 
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 6º 

PREVIC 
publica instrução 
sobre retirada de 
patrocínio

A Instrução PREVIC nº 3, de 4 de julho de 

2013 e publicada no Diário Oficial 05/07/2013, 

trata dos procedimentos a serem adotados pelas 

entidades para fins do pedido de autorização de 

retirada de patrocínio regulada pela Resolução 

CNPC n° 11, de 13 de maio de 2013.

Leia a íntegra em nosso site 
http://www.apbraslight.com.br
link na página [Seus Direitos]

Comissão entrega 
proposta de 
revisão estatutária

Constituída pelo Conselho Deliberativo 

em novembro 2012, a Comissão de Revisão 

Estatutária trabalha para adequar dispositi-

vos do Estatuto às necessidades operaciona-

is da Associação. 

Em reunião com o Conselho realizada 

em 28/05/2013, esta Comissão apresentou 

as propostas de alteração estatutária, que 

estão sendo examinadas pela Diretoria e pelo 

Conselheiro Nato, Cesar do Nascimento 

Monteiro. 

Após suas considerações o texto volta 

para nova apreciação da Comissão. 



NOTÍCIAS SOCIAIS

Quadro Social
Em 31/12/2012

Admitidos

Falecidos /Desligados

Em 30/06/2013

1.828

15

40

1.813

Nota de Falecimento

Data do Óbito

22/03/2013

29/03/2013

03/04/2013

14/04/2013

15/04/2013

16/04/2013

21/04/2013

04/05/2013

06/05/2013

08/05/2013

23/05/2013

24/05/2013

27/05/2013

28/05/2013

29/05/2013

30/05/2013

30/05/2013

02/06/2013

03/06/2013

16/06/2013

27/06/2013

Nome

Jair Persegani

Mário Penna

Oscar Ferreira

Alaíe Martins

Luiz Antôno Fenta

João de Oliveira Brum

Eládio Soares Da Rocha

Sebastião Gomes Pinto

Aydea Nunes Vernieri

Palmério de Alcântara Narciso

Aristeu dos Santos Chagas

Nair Rodrigues Feital

Mário Marinho Nogueira Filho

Guilherme Rodrigues Neves

João Bernardo C. Júnior

Camilo Figueiredo Souza

Dimael Scherrer

Lydia Botelho Stuckenbruck

Newton Cortes Ribeiro

Wilson Corrêa

Wilson Xavier Da Rocha

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 significativa-

mente o tempo de pagamento do benefício. Ao tomar conheci-

mento do falecimento, a APB entra em contato com seus fami-

liares informando a documentação que deve ser apresentada 

para liberação do auxílio-funeral, cujo valor desde junho de 

2012 é de R$500,00.
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Light encontra Investidores

Contracheque na Internet

Em 25/06, no Teatro do Centro Cultural Light, foi promovido o 6º 

Encontro Anual Light e Investidores. A agenda contemplou os 

Resultados do 1º Trimestre/2013, Programa de Redução das Perdas e 

Inadimplência, Light Legal: APZ – Área de Perda Zero, Projeto Estratégia 

de Comercialização e Expansão em Geração e Planejamento 

Estratégico 2013-2016. 

Foram ainda apresentadas diversas informações de natureza 

econômico-financeira e entregue aos participantes farto material eluci-

dativo, destacando-se o Relatório de Sustentabilidade de 2012.

O Diretor Presidente da APB (que é acionista minoritária da 

empresa), Renato Torres M. C. de Vasconcellos, esteve presente nesse 

Encontro. 

De acordo com as instruções da CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários, divulgou um Fato Relevante sobre o evento e publicou os 

documentos no site  

– que também estão disponíveis também no site da APB, na nova pági-

na chamada Notícias da Light.

 http://v2.light.infoinvest.com.br/ptb/s-31-ptb.html

No comprovante de rendimentos (contracheque) dos assistidos 

do mês de junho/2013, a Braslight informou que:

“a partir de setembro de 2013, com objetivo de reduzir custos 

administrativos e buscando assegurar a confidencialidade das informa-

ções, a Braslight enviará a versão impressa do contracheque somente 

para o(s) assistido(s) que solicitarem a continuidade desse serviço. O 

pedido de remessa via Correios deverá ser feito através do site, na 

seção “Fale Conosco” ou por intermédio da nossa Central de 

Atendimento (0800 024 4397). 

Lembramos que a Fundação já oferece a opção de consulta do 

contracheque através do seu site, na seção “Serviços Online”. 

Consultar seu contracheque através do site é fácil, rápido, prático e 

elimina os atrasos que, às vezes, ocorrem com a postagem via Correios. 

Ajude-nos a contribuir positivamente para a preservação do meio 

ambiente!”

A secretaria da APB coloca-se à disposição dos associados para 

maiores informações e para auxílio na obtenção do contracheque.



A APB tomou conhecimento que a AMIL não enviou os bole- vencimento. 
tos de pagamento referente aos meses de maio e junho/2013 para Face ao exposto solicitamos a intercessão da Light, como 
a maioria dos participantes assistidos do plano de saúde. Um gran- administradora do plano de saúde dos aposentados, para o resta-
de número deles solicitou na secretaria da APB a emissão de 2ª via belecimento do procedimento antes praticado pela AMIL, qual seja, 
– alguns até após a data do correspondente vencimento. A APB o de envio diretamente para as residências dos interessados das 
enviou correspondência à Light, como administradora do plano de respectivas boletas de pagamento.
saúde (leia a íntegra abaixo) sem resposta até o fechamento desta Atenciosamente,
edição. 

Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellos
Nº APB-D-069/13 Diretor-Presidente 

Associação dos Participantes da Braslight 
c/c : Luiza Maria de AndradeData: 18/06/2013
Analista da Amil Saúde – Apólice LightIlma. Sra.

Eloísa Lopes de Azevedo
Coordenadora de Qualidade de Vida
Light Serviços de Eletricidade S.A
Ref.: Plano de Saúde Amil - Boletos de Pagamentos

Prezada Senhora,

Os boletos de pagamentos referentes aos meses de maio e 
junho de 2013 não foram remetidos regularmente aos participan-
tes aposentados do plano de saúde AMIL, como anteriormente 
ocorria, dentro dos prazos de vencimentos. 

Esta irregularidade causou sérios transtornos aos aposenta-
dos que tiveram que recorrer a APB para emissão da 2ª. via, até por-
que a emissão via internet nem sempre acha-se disponível, além 
de depender de registro de senha específica. Tratando-se de apo-
sentados, normalmente pessoas idosas, em sua maioria não utili-
zam o sistema internet, ficando sob a dependência da colaboração 
de familiares ou mesmo de terceiros. 

Os aposentados, associados da APB, recorreram a APB, que 
solicitou a emissão da 2ª. via diretamente ao posto de atendimento 
da AMIL, instalado nas dependências da Light, porém obrigou-os a 
se deslocarem até a APB, para o recebimento da boleta de paga-
mento, algumas vezes, efetuando o pagamento, fora do prazo de 

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

AMIL atrasa boletos

Ação de Antecipação do 
Reajuste Anual: cronologia
19/10/2010 – Petição Inicial 
23/08/2011 – Audiência de Conciliação – Proposta uma 

pericia judicial
28/03/2012 – Homologação dos honorários do perito 
28/06/2012 – Apresentação do laudo pericial 
10/09/2012 – Apresentação pela APB da impugnação ao 

laudo pericial
27/11/2012 – O perito apresenta suas considerações 

sobre a impugnação da APB 
09/04/2013 – A APB apresenta novas considerações sobre 

o laudo pericial de 27/11
26/04/2013 – O processo é enviado ao Ministério Público
13/05/2013 – Ministério Público envia ao Juiz, para 

decisão
25/05/2013 – O Juiz considera improcedente
10/06/2013 – A APB entra com embargos de declaração



Excursão à COFEL tem homenagem a Elbo Braga

A excursão a São Lourenço é 

sempre um sucesso. Desta vez, o 

grupo da APB tinha 85 associados e 

familiares, que desembarcaram no 

Hotel Brasil (o mais tradicional da cida-

de) na sexta-feira, 5 de julho, a tempo 

de saborear o delicioso almoço. À tar-

de, guias do hotel levaram um grupo de 

81 pessoas a um passeio no Parque 

das Águas e a um tour de trenzinho 

pela cidade. A noite foi de jantar e Quei-

jos de Vinhos com música ao vivo até a 

meia-noite.

Sábado foi um dia animadíssi-

mo: de manhã, 65 pessoas fizeram uma pequena viagem a Baependi, para conhecer a igreja de Nhá Chica, 

a mais nova santa do Brasil; logo depois o grupo foi passear em Caxambu, cidade localizada bem próxima a 

Baependi.

Após o almoço, uma viagem de Maria 

Fumaça até Soledade de Minas, onde se 

compra excelentes doces e artesanato.

E de noite, após o jantar, o Hotel pre-

parou uma Festa Julina com barraquinhas 

típicas, comidas e bebidas gratuitas, e um 

casamento na roça em que todos os partici-

pantes eram da APB.

No domingo, após compras e mais 

passeios pela cidade, o grupo almoçou e 

embarcou para a viagem de volta ao Rio, 

todos felizes de participar de mais este pas-

seio em companhia dos amigos da APB.

PASSEIOS
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Excursão à COFEL tem homenagem a Elbo Braga

O novo passeio para a COFEL, em Vassouras, 

organizado pela APB no fim de semana de 24 a 26 de 

maio, teve a participação de 92 associados e familiares – 

entre os que foram no ônibus contratado pela associa-

ção e os que foram de carro.

O ônibus chegou à Colônia ao meio dia, e logo foi 

servido o almoço. Após a tarde livre, um grupo de 53 

associados foi a Conservatória para uma noite de seresta 

e serenata, retornando à meia noite. No sábado de 

manhã outro grupo foi ao centro de Vassouras para um 

passeio e compras.

À tarde, a diretoria da COFEL convidou todos a 

participarem da inauguração da Galeria de ex-

Presidentes e de associados que prestaram relevantes 

serviços à Colônia, entre eles, o atual Diretor Tesoureiro No domingo, após uma visita a Sacra 
da APB, Elbo Luiz Ribeiro Braga. Família pela manhã, os participantes volta-

À noite, durante o jantar, a homenagem continuou, ram para o Rio de Janeiro, após mais um 

com uma placa oferecida pela APB. Ao final, os presentes passeio de muito sucesso promovido pela 

cantaram um Parabéns, e partilharam um bolo. sua Associação.

(Publicada no site no dia 13/06/2013)

Vista da janela do Hotel Brasil, o mais tradicional de São Lourenço

São Lourenço: sucesso garantido

PASSA QUATRO-MG – 

Inscrições esgotadas, 

somente estamos aceitando 

reservas para fila de espera, 

caso haja desistência.

GRAMADO – NATAL LUZ – 

Face ao pequeno número de 

interessados, não foi possível 

obter condições econômicas 

vantajosas, razão pela qual a 

Diretoria decidiu pelo seu 

cancelamento.

ATENÇÃO – por orientação 

da ANTT, só podem embarcar 

nos ônibus os passageiros 

que portem o documento de 

identificação ORIGINAL com 

foto, dentro do prazo de 

validade. Para menores sem 

carteira de identidade, cabe 

ao responsável apresentar 

certidão de nascimento 

ORIGINAL.

Notas de viagemNotas de viagem


