
A Light firmou, em 31/08/2001, instrumentos de confissão debater as consequências que possam advir desse distrato e, 

de dívidas com a Fundação Braslight (na condição de Patroci- se for o caso, implementar iniciativas em defesa dos interesses 

nadora), referentes aos planos A/B e C Saldado, com com- de seu quadro associativo.

promissos de R$ 535 milhões a serem pagos durante 25 O conselheiro representante dos assistidos e pensio-
anos – ou seja, até 2026. No mesmo documento, a Light nistas, em reunião do Conselho Deliberativo da Braslight, 
assumia total responsabilidade pelo equilíbrio financeiro de manifestou formalmente sua preocupação quanto às prová-
ambos os planos no decorrer da vigência desses contratos – veis consequências de distrato e a assinatura de novos con-
isto é, os eventuais déficits e outros encargos, como o aporte tratos de Assunção de Obrigação celebrados entre a Braslight 
de recursos correspondentes à utilização, por imposição e suas patrocinadoras, referentes ao Planos A/B e C Saldado.
legal, de novas tábuas de sobrevivência. 

A Light, através de “Fato Relevante”, publi-

cado na imprensa em 13/12/2013, informa sua 

decisão de quitar antecipadamente o saldo desses 

contratos, apurado em 31/12/2013, que foi da 

ordem de R$1.224.666.000,00.

A patrocinadora ainda se compromete, pelo 

prazo de cinco anos (até 2018), a assumir a obriga-

ção condicional de cobertura de eventual déficit gera-

do nos planos A/B e C Saldado, causado exclusiva-

mente por: 1) redução da taxa de desconto atuarial 

destes planos; 2) adoção das Tábuas de Mortalida-

de AT-2000 e/ou EMS2010, resultante de avaliação 

atuarial devidamente justificada; e 3) consideração 

de dependentes reais dos participantes (leia ao lado 

a íntegra do documento).

A Diretoria da APB, referendada por seu Con-

selho Deliberativo, realizou consultas de natureza 

jurídica, as quais, em princípio, concluíram pela 

retirada de garantias, antes previstas, aos assisti-

dos desses planos previdenciários. 

Recomenda-se aos participantes, assistidos e 

pensionistas dos planos A/B e C Saldado, inde-

pendentemente de serem associados ou não da 

APB, a se manterem informados, uma vez que isso 

poderá afetar a preservação de seus benefícios.

A APB, com responsabilidade e serenidade, 

continuará a avaliar se tal medida poderá colocar 

em risco a manutenção dos benefícios dos assisti-

dos – se necessário for, com base em consultorias 

jurídicas e atuariais. 

A APB é o órgão institucional adequado para 

solicitar informações junto às entidades envolvidas, 
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João Batista Zolini Carneiro 
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

A Light S.A., em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janei-

ro de 2002, vem informar aos seus acionistas e ao público que o conselho de 

administração, em reunião realizada em 13 de dezembro de 2013, aprovou a 

quitação integral da dívida das empresas Light Serviços de Eletricidade S.A. 

(“Light S.E.S.A.”) e Light Energia S.A. (“Light Energia”), com a Fundação de 

Seguridade Social Braslight (“Braslight”), com base no saldo a ser apurado em 31 

de dezembro de 2013, conforme as condições do contrato de dívida atualmente 

em vigor.

Será celebrado também um instrumento particular de contrato de assunção de 

obrigação sujeita a condição e a termo, entre Light S.E.S.A. e Light Energia, de 

um lado, e a Braslight, de outro lado, que terá como consequência limitar a obri-

gação atualmente existente de cobertura integral de eventual déficit nos planos 

A/B e C Saldado, pela Light S.E.S.A. e pela Light Energia, exclusivamente à 

parcela deste eventual déficit gerado pela: (i) redução da taxa de desconto atuari-

al dos Planos A/B e C Saldado, resultante de imposição legal ou normativa; (ii) 

adoção das Tábuas de Mortalidade AT-2.000 e/ou EMS 2010, resultante de avali-

ação atuarial devidamente justificada e; (iii) consideração de dependentes reais 

dos participantes.

A operação deverá ser submetida à anuência da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – Aneel.
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Nota de Falecimento

Data do Óbito

01/10/2013

19/10/2013

24/10/2013

24/10/2013

25/10/2013

28/10/2013

31/10/2013

17/11/2013

30/11/2013

08/12/2013

12/12/2013

22/12/2013

20/01/2014

28/01/2014

Nome

Rene Regard

Jurandyr Loureiro Accioly

Euclides da Fonseca

Jarbas Fernandes de Melo

Sebastiana Maria Neves Araújo

Jacy Mesquita

Amado Rocha de Freitas

Helena Kralik da Silva

Francisco Vieira

Roberto Dias Ferreira

José Ferreira de Amorim

Homero Moura de Figueiredo

Jorge Walter de Moura Pinto

Oswaldo Ribeiro da Cruz

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 do 

associado, entra em contato com seus familiares informando 

a documentação que deve ser apresentada para o pagamento 

do auxílio-funeral, cujo valor é de R$500,00.
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APB informe

Ação de Antecipação do 
Reajuste Anual – 2004 a 2010

25/05/2013 – O Juiz considera improcedenteACOMPANHE O ANDAMENTO:
10/06/2013 – A APB entra com embargos de declaração19/10/2010 – Petição Inicial
17/07/2013 – O Juiz encaminha o processo para o Ministério 23/08/2011 – Audiência de Conciliação – Proposta uma perícia 

Públicojudicial 
01/08/2013 – Juiz não acata embargos de declaração28/03/2012 – Homologação dos honorários do perito
22/08/2013 – A APB entra com Recurso de Apelação28/06/2012 – Apresentação do laudo pericial
11/09/2013 – Juiz solicita cópia da apelação, extraviada10/09/2012 – Apresentação pela APB da impugnação ao laudo 
25/09/2013 – Juiz recebe a apelação e envia ao apelado e ao MPpericial
01/10/2013 – Advogada pede vista de Autos27/11/2012 – O perito apresenta suas considerações sobre a 
14/10/2013 – Devolução de Autos impugnação da APB
29/10/2013 – Processo enviado ao Ministério Público09/04/2013 – A APB apresenta novas considerações sobre o 
18/11/2013 – Processo enviado ao Egrégio Tribunal (2ª Instância)laudo pericial de 27/11

14/01/2014 – Conclusão ao Relator para Despacho/Decisão26/04/2013 – O processo é enviado ao Ministério Público

05/02/2014 – Encaminhado para nova Câmara Cível13/05/2013 – O Ministério Público envia ao Juiz, para decisão
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Quadro Social
Em 31/12/2012

Admitidos

Falecidos /Desligados

Em 31/12/2013

1.838

36

72

1.802

Em 31/12/2013

Admitidos

Falecidos /Desligados

Em 31/01/2014

1.802

2

2

1.802

A APB, como em anos anteriores, colocará à disposição dos 

associados o sistema da Receita Federal para preenchimento e 

envio via internet da Declaração de Ajuste Anual, a partir do dia 10 

de março. Para agilizar a declaração, a APB pede aos interessados 

que tragam a Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2013 (Ano 

Base 2012), assim como os informes de rendimentos (Braslight, 

INSS etc.) e, quando for o caso, os comprovantes dos itens de dedu-

ção ou abatimento. O prazo final para solicitar o serviço será 

17/04/2014. Agende pelos telefones (21) 2283-0716 ou (21) 

2253-9506.

A APB não irá preencher nem enviar declarações fora das 

normas da Receita Federal

Imposto de Renda – Declaração
de Ajuste Anual 2014
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3 APB informe

Assembleia aprova Relatório e Orçamento, e elege novos Conselhos

A Assembleia Geral Ordinária da APB, realizada em ma data, foi aprovada uma alteração estatutária que outorga a 

11/02/2014, aprovou o Relatório Anual da Diretoria de condição de Conselheiro Vitalício também a Diretores e 

2013, bem como o Orçamento para 2014. Conselheiros Fiscais que exerceram integralmente seus cargos 

por sete mandatos – consecutivos ou não. Antes essa outorga Na ocasião, também foram eleito os novos membros 

era restrita aos membros do Conselho Deliberativo.dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o biênio 2014/ 

2015 – eleição feita por aclamação, uma vez que apenas Com isso, além dos Conselheiros Aron Zisel Tenenblat, 

uma chapa se apresentou. Os Conselheiros Deliberativos ele- Dirceu Alves Pinto, José Luiz Silva e Oswaldo Ribeiro da Cruz, que 

itos foram: Adão Ribeiro, Álvaro Eduardo do A. Menezes, fizeram jus ao cargo, a partir de fevereiro de 2014, tornou-se 

Ângelo Correia da Silva, Celso Braga de Mello, Clóvis Rigueira Conselheiro Vitalício o Diretor Secretário Durval Salcedo Dias, 

Penna,  Gilson Arnos Flores, Jorge Augusto Corrêa Vaz, Luiz que já completou oito mandatos na Diretoria.

Fernando Caldas Leitão, Mauro José M. Arruda, Mauro Durval afastou-se da Diretoria por motivos particulares, e 

Rocha, Moysés Szpiz, Paulo Luiz Jardim de Moraes, Ronaldo para seu lugar foi eleito o conselheiro José Alberto Adissi.

Ferraz Araújo, Samir Chueri e Sidney Henriques dos Reis Outras alterações aprovadas no Estatuto: 
(como efetivos); e Amaury Buzzone, Cláudio Aldigueri 

�A Assembleia Geral Ordinária passa a ser realizada em março;
Goulart, Mário Nunes dos Santos Achando e Wilma Alonso 

�Nos anos pares, uma Assembleia Geral Ordinária será realiza-
de Oliveira (suplentes).

da em novembro, para eleição dos membros da Diretoria;
Para o Conselho Fiscal foram eleitos: César José Rayol,  

�Qualquer Diretor poderá assinar cheques em nome da APB 
Nei Berreta Tesi e Orlando Gomes de Oliveira (efetivos); e 

em conjunto com o Presidente ou Vice-Presidente;
Euzébio Bezerra de Matos, Manoel Sampaio Neto e Tereza 

�São criadas duas vagas de Diretor Suplente, para eventual Rosana Lomba de Araújo (suplentes).
substituição de Diretores.

Na Assembleia Geral Extraordinária, realizada na mes-

Com 52 anos de Light (seu 

único emprego), ex-dirigente sin-

dical na década de 1950, articu-

lador na fusão das associações 

esportivas e recreativas na Associação Atlética Light, no Rio 

de Janeiro – da qual foi o primeiro presidente – e na Associa-

ção Cultural e Esportiva Light, em São Paulo, participou 

também da aquisição do terreno onde se instalou a COFEL. 

Atuou na campanha pela criação da Braslight, da qual foi 

Conselheiro Curador, e foi fundador, Diretor e membro do 

Conselho Deliberativo da APB.

Oswaldo Ribeiro da Cruz não nos deixou: à família 

Light legou uma enorme obra pessoal, continuando sua 

presença entre nós. Foi uma honra e alegria termos convivi-

do com um homem tão excepcional.

A APB concedeu postumamente à sua família um 

diploma outorgando-lhe o título de Conselheiro Vitalício, 

como expressão de gratidão por sua valiosa colaboração 

prestada à Associação ao longo dos anos.

NOTÍCIAS DA BRASLIGHT

SEUS DIREITOS: FGTS

CONTRACHEQUE DIGITAL – A APB mais uma vez coloca-se 

à disposição dos assistidos para emissão do contracheque 

(comprovante de pagamento) da Braslight. Entretanto, por 

questão de segurança e privacidade, o assistido ou pensio-

nista, deve comparecer à Secretaria da APB pessoalmente, 

de posse de sua senha pessoal e intransferível, para emissão 

do seu comprovante de pagamento, via internet. Por via tele-

fônica, não será possível o atendimento. 

CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS – O índice de reajuste anual 

dos benefícios dos Planos A/B foi de 5,91% (IPCA), enquanto 

que o do INSS ficou em 5,56% (INPC).

Os aposentados a partir de 1999 e os empregados 

ainda na ativa devem ficar atentos para a decisão do STJ 

referente à utilização de indexador distinto da TR, para a cor-

reção de suas contas no FGTS. A APB está acompanhando o 

curso da ação judicial, com a colaboração de seus advoga-

dos conveniados, para orientar seus associados. Estamos à 

disposição para maiores esclarecimentos.
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Oswaldo Cruz, um 
grande realizador



Quando se aposentou, em Operado no dia a dia com a pessoas e empresas, e do 

1991, Iracy Ribeiro não quis saber de ajuda de voluntários (“cada vez mais poder público. “Agora que saiu 

parar: engajou-se imediatamente em difíceis de conseguir”, lamenta ele), o CNPJ do Fundo Municipal do 

atividades voluntárias em prol dos ido- do Ponto de Apoio todo mundo sai Idoso, pode ser que consiga-

sos, na cidade de Piraí, onde vive. E aí com informação. “Orientamos nos mos mais parcerias”.

é que nunca mais parou, mesmo. casos de agressão psicológica, nos Mas, com ou sem par-
“Estou há 23 anos sem férias”, brinca, casos de natureza civil, em questões cerias, Iracy continua seu 
satisfeito com a vida que escolheu. de saúde, fazerem as ligações para o trabalho, “com a ajuda de Deus, 

telefone 100 (para denúncias de fazendo pelo próximo”. Iracy hoje é vice-presidente do 
maus tratos), quando é necessário”, Conselho Municipal do Idoso daque- Iracy tem 78 anos, mas 
detalha ele. “No site www.idosodepi-le município, recém-reeleito para um parece ter sessenta e poucos. 
rai.com.br temos uma página para mandato de dois anos juntamente Trabalhar rejuvenesce.
denúncias anônimas.”com Gilberto Martins Loureiro – tam-

bém aposentado da Light –, Jilciléia   Mas o Conselho não trata só 

Campos Vieira e Sebastião Ferreira dos direitos: também promove ativi-

Jasmim. Juntos, esse grupo implan- dades de saúde, bem-estar e diver-

tou e gerencia o Ponto de Apoio ao são. 

Idoso, um espaço cedido pela Prefei-

tura, onde se oferece informação e 

orientação à população em tudo o A diver-

que diz respeito aos direitos e neces- são é muito importante para o ido-

sidades dos habitantes mais velhos. so”, afirma Iracy. “Até 2012, home-

nageávamos os cidadãos centenári-“Queremos que o Estatuto do 
os da cidade; no ano passado desta-Idoso seja plenamente cumprido”, 
camos os que chegaram aos 90.”diz ele, “e isso só se consegue com a 

Tudo isso é feito com o apoio ampla informação de toda a popula-

que conseguem de algumas poucas ção – não somente os mais velhos.”

No seu calendário, inclui-se a 

promoção da Semana do Idoso, com 

atividades como caminhada, fanfar-

ra, palestras, coral, lanche... 

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:

Programação turística de 2014
A APB programou os seguintes passeios turísticos:

Datas

4 a 6 de abril

 

(sexta a domingo)

22 a 24 de junho
(domingo a terça)

Setembro
(datas a confirmar)

27 a 29 de novembro
(sexta a domingo)

Locais

Conservatória – RJ

Passa Quatro – MG

Atibaia/Holambra – SP

COFEL/Vassouras – RJ

Valores
(pessoa em apto. duplo)

R$ 600,00

 

R$ 390,00

(a confirmar)

R$ 220,00
(a confirmar)

Em Comunicado de 05/02/2014, a APB divulgou aos 
associados as condições para o passeio a Conservatória.

GENTE NOSSA

Iracy não quer saber de parar


