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Ano 2021- Mais um ano atípico

COMUNICADO: Eleições na APB – Conselho Deliberativo e Fiscal
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Estamos ao final de mais um ano atípico, em razão home-office e, a partir de outubro/21, voltou à 
da pandemia causada pelo vírus Covid-19. A partir normalidade. No decorrer do ano, não foi realizado 
de março/21, com a chegada das vacinas contra a nenhum passeio turístico, lembrando que, aquele 
Covid-19, foi iniciado o processo de vacinação e, até que seria feito a Virgínia, com hospedagem no Hotel 
o momento, mais de 50% da população foi Fazenda Vale da Mantiqueira, programado para 
vacinada. Os idosos estão recebendo a dose de março/20, foi adiado para março/22. 
“reforço”. Estamos observando a normalização Foram realizadas as reuniões de Diretoria, dos 
gradual das atividades, porém seguindo a Conselhos Deliberativo e Fiscal, assim como as 
recomendação feita pelas autoridades sanitárias Assembleias Gerais Ordinárias, previstas no 
quanto a manutenção dos procedimentos de Estatuto, com presenças físicas e/ou virtuais. 
prevenção, uma vez que já existem novas variantes A Diretoria da APB deseja alegrias, paz e 
do vírus Covid-19. sobretudo muita saúde para seus associados e 
A APB conseguiu manter suas atividades familiares, neste final de ano e no próximo, que, 
operacionais, com rodízio dos colaboradores e em breve, se inicia! 

No dia 15 de março de 2022, os associados da APB como para o Conselho Fiscal, a eleição será 
reunir-se-ão em Assembleia Geral Ordinária para realizada mediante chapas concorrentes, que 
eleger os membros do Conselho Deliberativo da deverão ser apresentadas completas e registradas 
APB, para o biênio 2022/2023. Serão eleitos quinze na Secretaria da APB, no período de 14 a 28 de 
membros efetivos e cinco suplentes, com mandato janeiro de 2022 (Art 40, § 2° do estatuto). 
de dois anos, que se somarão aos membros natos Para concorrer aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, 
representados pelos ex-Diretores- Presidentes da cada integrante de chapa deverá ter, no mínimo, três 
APB e ex-Presidentes do Conselho Deliberativo, e anos de filiação ininterrupta à APB, na data da 
aos demais membros vitalícios, isto é, aqueles que Assembleia Geral Ordinária (alínea a) do Art. 39). 
exerceram sete mandatos como integrantes dos Para votar, o associado deverá ter, pelo menos, dois 
Conselhos Deliberativo e Fiscal. anos de filiação à APB (alínea a) do Art. 29). A 
Na mesma data, serão eleitos também os três Assembleia Geral Ordinária será realizada na sede 
membros efetivos e os três suplentes para o da APB, na Av. Rio Branco, 37, sala 307 – Centro, das 
Conselho Fiscal. Tanto para o Conselho Deliberativo 9h às 16h.

Convênio com a Fundação Real Grandeza Palestra sobre investimentos na APB
Em 14/09/2021, em reunião com representantes da 
Fundação Real Grandeza, a APB retomou negociações 
para um convênio que ofereça aos associados e familiares 
a participação no plano previdenciário que aquela entidade 
está instituindo. Além de amparar no futuro familiares sem 
plano de benefício, permitirá ainda a todos aderir a um 
plano de saúde administrado por aquele fundo de pensão.

No dia 26/11, 
esteve na sede da 

APB o consultor 
Aluísio Ambrósio, 

para falar sobre 
aplicações 

financeiras.
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Quadro Social – evoluçãoQuadro Social – evoluçãoQuadro Social – evolução

Novos AssociadosNovos AssociadosNovos Associados
Marli Gomes da Silva, Washington Luiz Lins do 
Nascimento, Romildo José Miranda da Silva e Luiz 
Cláudio Sardinha Tavares Macedo.

 SEJAM BEM-VINDOS!

Antecipação da data do reajuste anual

Processo 0362888-75.2010.8.19.0001 – Em 09/06/2021, 
a R2A – Serviços Empresariais Ltda. apresentou um novo 
Laudo Pericial referente à ação judicial interposta pela APB, 
questionando os efeitos da antecipação da data de reajus-
te, no período de 2004 a 2010, dos benefícios previdenciá-
rios do Plano A/B. Em 29/09/2021, o advogado Claudio 
Cordeiro apresentou a impugnação do laudo pericial. 

Com pesar, a APB registra o falecimento dos associados:

Sueli de Oliveira Velloso – 01/05/2021
Raphael Murilo Goldschmidt – 15/07/2021
Sebastião Alves de Oliveira – 23/07/2021
Josias Macedo Baraúna – 23/07/2021
Maria Damiana Ferreira dos Santos – 25/07/2021
Therezinha Mendonça Guimarães – 02/08/2021
Edson Alarcão Nicolich – 04/08/2021
Frederico Dandrea – 16/08/2021
Walter Leandro Fontes – 19/08/2021
William Nogueira Bentes – 20/08/2021
Ek Franco Seixas – 31/08/2021
Sylvio Nogueira Bastos – 02/09/2021
Jose Luiz dos Reis – 06/09/2021
Pedro Augusto Sarmento M. A. Guimarães – 09/09/2021
Oswaldo Pereira da Silva – 11/09/2021
Paulo Machado Pereira – 19/09/2021
Eny Lopes Pacheco – 20/09/2021
Fernando Sérgio Silva – 25/09/2021
Nocy Rodrigues – 01/10/2021
Altayr Augusto Tavares – 01/10/2021
Celso Borges da Costa – 03/10/2021
Neuza Paes Martins – 08/10/2021
Rafael Godinho Sampaio – 14/10/2021
Moysés Moreira Braga* – 11/10/2021
Walter de Souza Galúcio* – 18/10/2021

(*) Os conselheiros Moysés Braga e Walter Galúcio 
durante longo tempo integraram o Conselho Deliberativo 
da APB, ao qual prestaram valiosa colaboração. A 
Diretoria apresentou condolências às famílias enlutadas. 
Ao tomar conhecimento do falecimento do associado, a 
APB entra em contato com seus familiares, informando a 
documentação que deve ser apresentada, até seis 
meses após o falecimento, para o pagamento do auxílio-
funeral, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Nota de falecimento

Aprovação das contas da APB

Não perca seu Seguro de Vida

O Conselho Deliberativo da APB apreciou, após 
aprovação do Conselho Fiscal, as Demonstrações 
Contábeis referentes ao 2° e 3° trimestres, em 22/07 e 
30/10/2021, respectivamente. 

A Assure, corretora do Seguro de Vida dos Aposentados, 
recorreu à APB para contatar os participantes da apólice 
que estejam inadimplentes com os pagamentos de 2021. 
Conforme a corretora, acham-se em aberto contribuições 
de alguns participantes, caracterizando assim inadim-
plência, o que pode ensejar o cancelamento do seguro. 

Mas se você for 
segurado por esta apólice, entre em o contato imediato 
com a corretora para regularizar da pendência, através 
do telefone 0800 0212468 ou (21) 3974-3131.

A 
APB esclareceu à Assure que não tem conhecimento de 
quem são os participantes do seguro. 

Leia  no  site  www.apbraslight.com.br  as  edições  
nº 5  e  nº6  do  informativo  da  Braslight  –  Clarear



Resultado dos Planos Previdenciários da Braslight em R$ mil

PLANOS A/B C Saldado C Novo D Total 

Resultado até 2020

Resultado de jan-set/ 2021

Resultado Acumulado

Ajuste Precificação 100.302

-557

-557

-557

0

0

Equilíbrio Técnico

-21.004

-62.063

-83.067

17.235

-12.614

-100.203

-112.817

55.365

-57.452

14.904

-31.573

-31.573

0

-16.668

-33.618

-194.396

-228.014

170.571

-57.443

A partir de 10 de outubro de 2021 a BRADESCO 
Saúde/Dental substituiu a AMIL, consoante as negocia-
ções conduzidas pela Light.

A Bradesco Saúde/Dental enviou comunicado aos 
participantes.

Em 04/10/2021, a Light apresentou as novas condições 
contratadas. Você pode ver preços e condições na 
íntegra na página https://bit.ly/SaudeAmil-Bradesco.

Destacamos a seguir algumas entidades da rede 
conveniada:

Bradesco Saúde IDE1 – São Lucas, Vitória, Rios D'Or, 
Norte D'Or, Niterói D'Or, Caxias D'Or, Pasteur, Santa 
Lúcia, CDPI, Laboratórios Bronstein, Richet

Bradesco Saúde TNQ2 e TNQ3 – além da rede acima 
também terá: Barra D'Or, Quinta D'Or, Copa D'Or, Labs 
A+, Santa Martha, Hospital Nove de Julho e outros. 

Disponível para todos os planos a rede própria do 
Bradesco – Meu Doutor Novamed

Os planos da Amil 20QC e 35QC foram incluídos no 
IDE1 da Bradesco

Os planos da Amil 25QP, 40QP e 40Plus foram para 
TNQ2, e o 50QP, para o TNQ3 da Bradesco. 

No Bradesco Dental existem 2 tipos de planos: 
Premium Plus, por R$ 11,04; e TOP, por R$ 17,93 sem 
qualquer coparticipação ou reembolso. 
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Para mais informações, entre em contato com os 
representantes da Consultoria THB via WhatsApp: 
Marcos Crespo (11) 94108-4708; Iolanda Marques 
(11) 94294-6249; ou Renata Godoy (21) 99821-3963; 
ou pelo e-mail beneficioslight@br.thbgroup.com 

Light substitui AMIL por Bradesco Saúde/Dental

Faixa Etária IDE1 TNQ2 TNQ3

0 a 18

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 a 48

49 a 53

54 a 58

59 ou mais

171,46

202,32

244,80

293,76

334,89

344,94

419,98

493,98

587,83

1.028,70

227,28

268,19

324,51

389,41

443,93

457,25

556,72

654,81

779,22

1.363,64

252,28

297,69

360,20

432,24

492,76

507,54

617,95

726,84

864,94

1.513,64

CONFIRA A TABELA DE PREÇOS BRADESCO/LIGHT

PLANOS Ativos Assistidos Pensionistas Em Análise Total 

A/B

C Saldado

C Novo

D

Total

3

184

945

3.991

5.123

3.081

2.337

1.117

4.006

10.541

64

31

11

106

0

1.610

228

63

9

1.910

1.404

1.894

98

6

3.402

Participantes dos Planos Previdenciários 
da Fundação Braslight – Setembro/2021

É muito importante verificar periodi-
camente a sua situação cadastral 
na Braslight. Acesse o site 
www.braslight.com.br – na opção 
Dados Cadastrais – e verifique 
também os seus beneficiários 
cadastrados.

A Braslight iniciou, em agosto deste ano, o processo de 
Prova de Vida. Fique atento para realizar o procedimento 
no mês do seu aniversário e garantir a manutenção do 
pagamento do benefício. A novidade é que a Prova de 
Vida pode ser feita digitalmente pelo aplicativo Braslight 
Prova de Vida, desenvolvido para celular ou tablet e que 
pode ser encontrado em qualquer loja de aplicativos 
(Play Store – Android e App Store – Apple). 
Confira o passo a passo no site www.braslight.com.br. 
Aposentados e pensionistas que não realizarem a Prova 
de Vida dentro do prazo estabelecido poderão ter o paga-
mento do beneficio mensal e serviço de empréstimos 
suspensos até a sua regularização. Caso estejam 
impossibilitados de realizar a Prova de Vida pelo celular, 
entrem em contato pela Central de Atendimento 0800 
024 4397 ou pelo e-mail atendimento@braslight.com.br.

Não se esqueça de realizar 
sua prova de vida!

PREVIC aprova mudanças
no Estatuto da Braslight

As alterações aprovadas observa-
ram as disposições da legislação 
vigente, inclusive as previstas na 
Resolução nº 39, de 30/03/2021 e a 
Nota Técnica PREVIC 254/2021. 
(Veja as mudanças no site da 
Braslight: www.braslight.com.br)

PARTICIPANTE ATIVO 
E ASSISTIDO



Está agendada para 04 a 06 de 
março/22 a realização do passeio a 
Virgínia, com hospedagem no Hotel 
Fazenda Vale da Mantiqueira. 
Prevalecem os inscritos para o 
passeio que foi suspenso em 
março/20 devido à Covid-19. Os 
a s s o c i a d o s  i n s c r i t o s  s e r ã o  
contatados, oportunamente, para 
maiores esclarecimentos. 

A Comissão de Passeios Turísticos 
agendará reunião para definição de 
outros eventos, face às expectativas 
de melhoria das condições sanitárias Por precaução, este ano, a APB não programou o almoço de confraternização 

que acontece no fim de ano. que ultimamente têm sido divulgadas. 

PASSEIOS TURÍSTICOS: Serra da Mantiqueira

COFEL: e lá vamos nós outra vez!

LGPD – a proteção dos seus dados

Atendendo à solicitação de vários 
associados, será realizada mais 
uma excursão à COFEL, com visita 
ao centro histórico de Vassouras, 
no período de 18 a 20/02/2022

Veja as condições: 

Apartamento duplo, triplo ou quá-
druplo ao custo de R$ 320,00 por 
pessoa, apartamento single ao 
custo de R$ 370,00 por pessoa.

A primeira parcela (50%) ou valor 
integral deverá ser paga até 

Todos devem levar toalhas de banho e estarem munidos 30/12/2021 e a segunda parcela até 31/01/2022. 
da identidade original e seguir as normas de segurança 

Saída: Rua Acre nº 15, às 07:00h do dia 18/02/22, retorno de prevenção à Covid-19: uso de máscara e álcool gel.
em 20/02 com chegada prevista para 17:00h, em frente ao 

Para inscrição e maiores informações, ligue para (21) hotel Windsor Guanabara, na esquina da Av. Rio Branco 
2283-0716 ou 2253-9506.com Av. Presidente Vargas, centro do Rio.

Desde de 08/2020 está em vigor a Lei 13.709 – Lei Geral físicas, empresas ou governos.
de Proteção de Dados (LGPD) que estabelece regras A APB tem alguns dados dos associados visando estu-
sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilha- dos, encaminhamento dos jornais e correspondências 
mento de dados pessoais, impondo mais proteção e pena- de interesse, mantendo absoluto sigilo e segurança 
lidades para o não cumprimento. sobre eles, cujo acesso é exclusivo a pessoas com vín-
É considerado dado pessoal qualquer informação que culo formal com a Associação.
permita identificar, direta ou indiretamente, uma pessoa Para nos adequarmos a esta Lei, estamos enviando 
que esteja viva, tais como: nome, RG, CPF, gênero, data e anexo um formulário para atualização dos seus 
local de nascimento, telefone, endereço residencial, loca- dados cadastrais. Preencha e envie à APB digitalizado, 
lização via GPS, retrato em fotografia, prontuário de saú- para o e-mail apbraslight@gmail.com.br, ou ainda pelos 
de, cartão bancário, renda, entre outros Correios, para Av. Rio Branco, 37/307, Centro, Rio de 
A  LGPD afeta todos os setores e serviços, sejam pessoas Janeiro RJ – CEP 20090-003.


