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Eleições para membros da Diretoria da APB

Reajuste Anual de Planos de Saúde

Em novembro de 2018 serão 
realizadas eleições para os membros 
da Diretoria da Associação, para o 
período de 2019 e 2020, cujos pro-
cedimentos serão objeto de comuni-
cação específica, conforme dispositi-
vo estatutário.

Nos últimos pleitos, a Diretoria 
tem convidado outros associados 
para participarem da direção da Asso-
ciação, porém, por baixa adesão, os 
atuais membros estão sendo recon-
duzidos para os mandatos seguintes. 

Esse fato não é saudável para os destinos da Associação, 
pois impede a renovação de seu quadro de dirigentes, prática 
fundamental para o sucesso dos projetos de cunho associativo. 

Cabe ainda considerar que 
alguns dos atuais dirigentes, há 
anos, dedicam-se voluntariamen-
te aos interesses de todos os asso-
ciados, já enfrentando problemas 
de saúde, o que, certamente, 
comprometerá o futuro da Associ-
ação, caso não haja renovação. 

Assim, a Diretoria conclama, 
mais uma vez, todos os associa-
dos, inclusive as pensionistas, 
para que coloquem seus nomes à 
disposição para participarem do 

processo eletivo, o que possibilitará o surgimento de novas 
ideias e propósitos que possam ser perseguidos para melhor 
satisfação de seu quadro associativo. 

Nos últimos anos, os planos de saúde 

vêm praticando reajustes das mensa-

lidades em percentuais muito acima 

da inflação oficial do país. No ano em 

curso, houve, inclusive, propostas 

com índices de até 24%, contra uma 

inflação que não passou de 3%.

Mantida essa prática de reajus-

tes, daqui a três ou quatro anos, os 

valores das prestações dobrarão e, 

entre seis e oito anos, quadruplica-

rão. Atualmente, quem paga mensa-

lidades de R$ 1.000,00 passará a 

pagar R$4.000,00. A manutenção do 

plano de saúde ficará praticamente 

impossível para a maioria dos atuais 

segurados.

Preocupados com essa escala-

da absurda de preços, sem qualquer 

providência dos órgãos oficiais, asso-

ciados têm procurado a APB buscan-

do orientação sobre como proceder. 

Visando atender os anseios dos asso-

ciados, a APB está buscando infor-

mações para estruturar uma forma de 

atuação que possibilite atendê-los. 

Para tanto, é de fundamental impor-

tância que os interessados nos forne-

çam, com a maior urgência possível, 

os seguintes dados:

Ÿ Identificação do participante do 

plano (nome, endereço, e-mail e 

telefone);

Ÿ Operadora do plano (Unimed, 

Sul América, Amil etc.) e a moda-

lidade do plano contratado;

Ÿ Empresa e órgãos contratantes 

(Light, CREA, Sindicato etc.)

De posse dessas informações, 

a APB buscará orientações de âmbi-

to administrativo/jurídico, visando 

melhor orientar os interessados.

Aprovação das contas da APB
Em 22/05/2018, o Conselho Deliberativo 

da APB apreciou, após aprovação do Conselho 
Fiscal, as Demonstrações Contábeis do 1° tri-
mestre de 2018, sendo aprovadas por unanimi-
dade. 

Na ocasião, o Sr. Marcos Avelino esclareceu 
aos Conselheiros e à Diretoria os procedimentos 
sobre a implantação do novo sistema “eSocial 
empresas”, a partir de julho/2018. 

INSS – Revisão dos Benefícios de 
Aposentadorias e Pensões

Em recente decisão de natureza jurídica, já 
transitada em julgado, existe a possibilidade de, 
através de ação judicial, pleitear-se  a revisão de 
aposentadorias e pensões concedidas há mais 
de  dez anos, portanto até 2008.

O Escritório Cordeiro Advogados Asso-
ciados, situado na Av. Treze de Maio, 23, salas 
1519/1520, Tel. (21) 2220-0523 e  (21) 2533-
7218 está à disposição dos interessados para 
ajuizar essa demanda, para a qual será necessá-
ria a seguinte documentação:  cópia de 
Identidade/CPF, do comprovante de residência e 
da carta de concessão do benefício, com a res-
pectiva memória de cálculo.
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Nota de Falecimento

Data do Óbito

15/01/2018

13/02/2018

13/02/2018

07/02/2018

28/01/2018

25/01/2018

03/02/2018

15/01/2018

11/03/2018

13/03/2018

13/03/2018

28/03/2018

01/04/2018

18/03/2018

23/03/2018

04/04/2018

13/04/2018

14/03/2018

22/04/2018

07/05/2018

13/05/2018

21/05/2018

04/03/2018

Nome

Wilson Lisboa da Silva 

Moacyr Rezende 

Maria das Dores Ribeiro Bispo 

Olga Bronstein

Carlos Nunes Farias

Aristes Sperduto

João de Jorge Abrahão

José Rodrigues Massapust

Manoel Carlos dos Santos

Paulo Roberto de Medeiros Sampaio

Vilson José de Andrade

Roberto Renato de Castro

José Ferreira

Clea Correa e Castro

Maria Luisa Correa Ribeiro

Alfredo Lamy Filho

Edna Ximenes do Nascimento

Genes Rocha Evaristo

Luiz José Gomes

Rosalina dos Santos Nogueira

Evio Ribeiro Marques

Deocacylio Estoller

Maria de Lourdes de Paula Nigre

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).

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: 6.200 exemplares
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Quadro Social

Ações Judiciais
0155951.27.2014.4.02.5101 - Índice de correção das contas do 

FGTS – Ação interposta pela APB contra a Caixa Econômica Federal – 

CEF pleiteando a substituição da TR como fator de correção pelo INPC 

ou, alternativamente, pelo IPCA, ou ainda outro índice a ser arbitrado. O 

Superior Tribunal de Justiça – STJ “estabeleceu a tese de que a remune-

ração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por 

lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo 

vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. 

Ante o exposto, julgo liminarmente improcedente o pedido”.

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.

Imposto de Renda 2018/2017

Este ano, a Secretaria da APB, preencheu e enviou 205 

declarações de Imposto de Renda de seus associados. Para 

2019, será necessário enviar à Receita Federal novas informa-

ções. Ao declarar imóveis, será obrigatório informar a data de 

aquisição, área do imóvel, número da matrícula e a identificação 

do cartório em que está inscrito (RGI). Para veículos, será obrigató-

rio o número do Renavam. Para quem tem conta corrente e aplica-

ções financeiras, será obrigatório indicar o CNPJ da instituição 

financeira. 

Admitidos

Falecidos/Desligados

No período

2015

39

70

1.859

2016

83

69

1.873

2017

41

67

1.847

Até 31/05/2018

3

28

1.822

Cadernetas de Poupança – Correção dos Planos 
Bresser, Verão e Collor II

O Supremo Tribunal Federal (STF) homologou o acordo entre os 

bancos e as entidades representantes dos poupadores (cadernetas de 

poupança) referente aos índices de correção monetária dos planos na 

Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991). Somente poupadores 

que têm ações judiciais poderão aderir ao acordo. 

A APB sugere aos interessados que tomem conhecimento 

previamente do valor bruto pleiteado na ação judicial, pois, conforme 

esclarecimentos obtidos, o acordo contempla uma redução aproximada 

da ordem de 50% do valor inicial.

Além do mais, ainda existe um desconto que pode variar de 8% a 

19% para valores superiores a R$5.000,00, cujo pagamento será feito 

em parcelas.

A APB recomenda também que os interessados se orientem com 

seus advogados e, principalmente, analisem as condições propostas 

para o acordo, antes de qualquer decisão de caráter definitivo.
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Resultado Acumulado e Equilíbrio 
Técnico Ajustado – Dezembro/2017

em R$ milhõesResultado Acumulado

PLANOS

Resultado Acumulado até 2017

Resultado de janeiro a abril 2018

Ajuste de Precificação

(+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado

A/B

-16,2

8,0

69,3

61,1

C SALDADO

-8,8

3,0

35,2

29,3

C NOVO

-10,1

3,8

5,0

-1,2

TOTAL

-35,1

14,9

109,5

89,3

D

–

–

0,1

0,1

Limite Estimado de Déficit para Equacionamento

PLANOS A/B C SALDADO C NOVO

Limite de Déficit -52,9 -73,8 -21,1

Quadro de Participantes

Evolução do Déficit Contábil Consolidado até abril/2018 
(todos os planos) em R$ milhões 

2014 2015 2016 2017 2018 

-72,1
 

-91,5 -66,4 -35,1
 

-20,1
 

 

Tipo A/B C`s C Novo D Total (%)

Ativos 43%

Aposentados 37%

 Pensionistas 19%

Auxilio Doença 0%

Total

8

1.719

 1.663

0

3.390

383

1.918

172

1

2.474

1.192

82

57

8

1.339

2.675

1

 5

0

2.681

4.258

3.720

 1.897

9

9.984 100%

Empréstimos

(1) O prazo para Pré-fixado é de 3 a 84 meses
(2) O prazo para Pós-fixado é de 12 a 84 meses

Taxas vigentes desde janeiro de 2018:

O Plano C não teve alteração nas taxas

Em reunião do Conselho Deli-
berativo da Braslight, realizada em 
12 de abril de 2018, foi aprovada a 
nova categoria de dependentes de 
assistidos dos planos A/B, portado-
res de necessidades especiais. 

As próximas etapas, para que 
entre em vigor, serão a adaptação dos 
respectivos regulamentos e, finalmen-
te, o encaminhamento desse material 
para a aprovação do órgão regulador e 
fiscalizador, a PREVIC.

Portadores de Necessidades 
Especiais – Planos A/B

Resultados da Fundação em 2017

“O ano de 2017 foi positivo para a 
Fundação Braslight, que teve como maio-
res destaques a rentabilidade dos pla-
nos, a resolução junto à PREVIC de uma 
problema que se arrastava desde o final 
da década de 90 e a discussão para 
incluir os filhos inválidos no Plano A/B.

Sem dúvida nenhuma, o grande feito 
do ano foi a confecção do Planejamento 
Estratégico 2018-2020. Constitui-se em 
um momento único, e o processo contou 
com a participação de todos os Colabo-
radores, Conselheiros e Diretoria. Esse 
exercício nos deu a chance de discutir 
nossas fraquezas, necessidades, forças 
e oportunidades – enfim, fazer uma auto-
análise da Fundação e entender melhor 
seu negócio.

O resultado foi um material bastante 
rico e heterogêneo que irá nortear a Bras-
light nos próximos três anos.

Apesar da crise e do perfil conserva-

dor da Fundação, os resulta-
dos vêm se mostrando bas-
tante consistentes. em 2017, 
todos os planos bateram suas metas. 

Para 2018, entendemos que, apesar 
de a situação ainda não ser a mais favo-
rável e das dificuldades que a área de 
investimentos vai encontrar, temos a 
convicção de que as metas continuarão 
a ser atingidas.

O Relatório Anual é a melhor oportu-
nidade que o participante tem de se apro-
ximar do dia a dia da Braslight, entender 
os resultados, a situação de cada um 
dos planos de benefícios e saber como a 
administração está gerindo seu patrimô-
nio. Afinal, a Braslight pertence a todos 
nós. O grande objetivo do RAI é trazer o 
participante para o âmbito da Fundação. 
Apesar da grande quantidade de infor-
mações, a leitura deve ser leve, agradá-
vel e, acima de tudo, objetiva. 

É um momento bastante interessan-
te para a Braslight, porque possibilita à 
Fundação se aproximar do participante.”

Luciano Molter, presidente da Fundação Braslight, convida participantes e assistidos 
a lerem o RAI 2017 – relatório anual de atividades daquela entidade, disponível em 

www.braslight.com.br.

A APB reproduz em seu site www.apbraslight.com.br o mesmo documento 
completo, para facilitar aos associados o acesso à publicação.

(Transcrição do vídeo publicado pela Braslight em https://youtu.be/QwSQ3WDx5Kc)



PASSEIOS TURÍSTICOS

Paraty e Aparecida: dois passeios maravilhosos

Paraty é um dos destinos turísticos mais charmosos do 
Brasil. A cidade, que já tem mais de três séculos, é Patrimônio 
Cultural da Humanidade e vale cada minuto do passeio.

Na excursão que a APB promoveu a Paraty, entre 23 e 25 
de março, participaram 84 associados e familiares, que ficaram 
hospedados na Pousada Villa del Sol. Houve city tour pelo Centro 
Histórico, passeio de van para conhecer a linda região de 
Trindade e um passeio de escuna, o que encantou a todos.

De 10 a 12 de maio, o passeio foi a Aparecida, com 60 
associados e familiares, que se hospedaram no hotel Santo 
Graal. Na ida, o grupo passou, antes, em Cachoeira Paulista, 
para conhecer a comunidade Canção Nova. 

Já em Aparecida, os participantes passearam de balsa 
no Rio Paraíba do Sul, visitaram a antiga Igreja e fizeram uma 
visita guiada à nova Basílica da Padroeira do Brasil.

E no caminho de volta para o Rio, o grupo dirigiu-se a Gua-
ratinguetá para visitar o Santuário de Frei Galvão – o primeiro 
santo católico brasileiro.

PRÓXIMOS PASSEIOS

Dias 6 a 8 de julho, a APB levará os associados a Raposo, 
bucólica estação de águas no Noroeste do Estado do Rio. 

E, de 19 a 21 de outubro, o passeio será a São Lourenço, 
Cruzília (onde se fabrica o queijo “Santo Casamenteiro”, eleito o 
2º melhor  do mundo no Mondial du Fromage 2017, na França) e 
Baependi, onde o grupo vai conhecer a igreja de Nhá Chica.

Para este último passeio ainda há vagas, que devem ser 
reservadas e confirmadas impreterivelmente até o dia 10 de 
agosto. Não perca tempo!

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:

APARECIDA

PARATY


