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O jornalista Ancelmo Gois divulgou no jornal O Globo, de Light. José Rubem Fonseca, considerado o melhor 
21-11-2020: “Está de volta o prêmio Machado de Assis, contista moderno do Brasil; Prudente de Moraes Neto, 
que foi o principal prêmio literário do país, oferecido pela escritor, participante da Semana de Arte Moderna de 
Academia Brasileira de Letras – (ABL) a escritores, a 1922 e presidente da ABI; Raimundo Faoro, escritor, 
partir de 1941. A Light, sob nova direção, resolveu jurista e presidente da OAB; Tobias Pinheiro, poeta, 
patrocinar a homenagem por dez anos. Os vencedores presidente da Academia Carioca de Letras; Célio Borja, 
recebem um valor em dinheiro, um diploma e, desde escritor, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro 
1998, um troféu criado pelo escultor Mario Agostinelli, do Tribunal Superior Eleitoral e Ministro da Justiça; Luiz 
um pequeno busto de Machado de Assis.” Antônio de Andrade, presidente do Tribunal de Justiça – 

RJ e membro da Academia Brasileira de Letras 
Trata-se de uma belíssima manifestação que merece o 

Jurídicas; Sergio Cabral (que nada tem a ver com os 
meu aplauso e a minha gratidão e me possibilita a 

descaminhos do filho homônimo), jornalista, escritor, 
oportunidade de tecer as seguintes considerações: a Light 

produtor musical, divulgador e defensor da cultura 
teve, pelo menos, cinco integrantes da ABL. O primeiro foi 

musical brasileira; Caio Tácito Pereira de Vasconcellos, 
Rui Barbosa que desempenhou na empresa funções 

escritor, jurista, membro do Conselho Federal de 
equivalentes às de Secretário Geral. Os livros de atas 

Educação e reitor da UERJ; Helion Póvoa, membro da 
lavrados por ele existem e estão preservados, foram 

Academia Nacional de Medicina; Rafael de Almeida 
encaminhados à Casa Rui Barbosa e estão disponíveis 

Magalhães, vice-governador do Rio de Janeiro, no 
para consultas. O outro foi Miguel Reale, vice-presidente 

governo Carlos Lacerda; Alfredo Lamy Filho, escritor, 
jurídico da Companhia, professor, escritor e autor da 

professor, advogado que, em conjunto com José Luiz 
Teoria Tridimensional do Direito, considerado jurista da 

Bulhões Pedreira, redigiu a Lei de Sociedades Anônimas 
maior importância. A lista segue com Odilo Costa Filho, 

e Charles Julius Dunlop, escritor citado em quase todas 
escritor e jornalista; Américo Jacobina Lacombe, 

as bibliografias de obras dedicadas à história do Rio.
historiador; Cândido Mendes, jurista, escritor e professor. 

O artigo está na íntegra no nosso site, e conta muito É importante acrescentar que outras pessoas de grande 
mais sobre grandes personalidades da Light.relevância para a cultura do país também trabalharam na 

Artigo de
Celso Braga de Mello



PLANOS A/B C Saldado C Novo D Total 

Ativos 3

Assistidos 1.435

Pensionistas 1.605

Processos em Análise 60

Total 3.103

5.141

3.437

1.901

104

10.583

3.971

6

8

3.986

1

198 969

98

65

8

1.140

1.898

223

35

2.354

Com pesar, a APB registra o falecimento dos associados:

Antônio de Paiva Rodrigues – 17/11/2020
Manoel Gonçalves da Silveira – 10/02/2021
Waldir Teixeira de Marcos – 20/02/2021
Manoel de Oliveira da Silva – 04/03/2021
Edith Macedo da Costa – 10/03/2021
Lourival Ortega – 17/03/2021
Enedina da Silva Oliveira – 29/03/2021
Maria de Fatima Rito – 03/04/2021
Ana Maria Sousa da Fonseca – 07/04/2021
Newton de Freitas Lima – 11/04/2021
Carlos Alberto Cardoso de Carvalho – 13/04/2021
Nilce Domingues Cortez – 13/04/2021
Luiz Carlos Severiano – 17/04/2021
Sergio Mauro Fernandes Spetseris – 20/04/2021
Benedito de Souza Manhães – 22/04/2021
Júlio Sergio Ferreira – 29/04/2021
Cloves José da Costa – 10/05/2021
Jose Barbosa da Cunha – 16/05/2021
Jorge de Araújo – 19/05/2021
Luiz Carlos Magnan – 22/05/2021
Djalma Soares Marinho – 29/05/2021
Lídia Conceição Lyra – 01/06/2021
Ivo Campos da Silva – 01/06/2021
Nailton Maia Raposo – 11/06/2021
Sergio Luiz Alves Leão – 24/06/2021
Anselmo Sobral – 25/06/2021
José Hisbello Campos – 27/06/2021
Laerte rodrigues Campos – 05/07/2021
Manuel de Araújo Leite – 08/07/2021
José Carneiro – 09/07/2021
Cleto Barreto – 13/07/2021

Nota de falecimento Quadro Social – evoluçãoQuadro Social – evoluçãoQuadro Social – evolução

Novos AssociadosNovos AssociadosNovos Associados

Associados   Até 
jul/2021  

Admitidos   04 

 Falecidos/Desligados 
  

40
 

Final do período  

2019

1.789

2020

15

76

1.728 1.692  

Antecipação da data do reajuste anual

Declarações de Imposto de Renda 
Pessoa Física – Exercício 2021

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. A impugnação do laudo pela APB será 
apresentada pelo advogado Dr. Claudio Cordeiro. 

A Secretaria da APB confeccionou para seus associados 
176 declarações de Imposto de Renda.

Antônio Fernando Galvão e Luiz Rangel.

 SEJAM BEM-VINDOS!
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PARTICIPANTE ATIVO e/ou ASSISTIDO: É muito impor-
tante que você verifique periodicamente a sua situação 
cadastral na Braslight. No site da Fundação, consulte a 
opção Dados Cadastrais.

Participantes dos Planos Previdenciários 
da Fundação Braslight Junho/2021

Às famílias enlutadas, a Diretoria 
da APB apresenta seus sentimen-
tos. Ao tomar conhecimento do 
falecimento do associado, a APB 
entra em contato com seus 
familiares, informando a documen-
tação que deve ser apresentada, 
até seis meses após o falecimento, 
para o pagamento do auxílio-
funeral, no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais).



Anestesiologistas no 
Plano de Saúde Light/AMIL

Aprovação das contas da APB

Acumulado dos Planos Previdenciários da Braslight
em R$ mil

PLANOS A/B C Saldado C Novo D Total 

Resultado até 2020 -21.004 -12.614 -33.618

Resultado de jan-jun/ 2021 -9.284 -24.648 -29

-29

-29

-33.961

Resultado Acumulado -30.288 -37.262 -67.579

Ajuste Precificação 104.142 54.973 14.728 0 173.843

Equilíbrio Técnico 73.854 17.711 14.728 106.264

A APB recomenda aos participantes consultarem o site da 

Braslight para verificarem seus beneficiários cadastrados. 

O  Reajuste  anual  dos 
aposentados  da  

Braslight,  Plano  C,  
ocorrido  em  junho/21  

foi  de  8,05590%
*********
Leia  em 

www.apbraslight.com.br  
a  edição  nº 4  do 

informativo  Clarear.

A AMIL divulgou a contratação de uma rede credenciada Para acesso à rede credenciada de anestesistas entre 
de anestesistas no estado do Rio de Janeiro, em no site www.amil.com.br, Rede Credenciada, informe 
conformidade com as normas regulatórias do setor, uma seu CPF, selecione o Plano, entre em Opções 
vez que a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) Desejadas, selecione Anestesiologia e realize a busca. 
determina que as operadoras tenham rede credenciada 
em todas as especialidades médicas para que você não Você encontra um passo a passo bem detalhado no 
realize o custeio por conta própria. nosso site www.apbraslight.com.br.

Plano de Saúde – Prevent Senior

Em 01/03/2021, a APB firmou convênio com a Prevent 
Senior, para prestação de serviços de saúde aos 
associados que estejam sem cobertura médica. Estão 
sendo oferecidas as modalidades PREVENT SENIOR 
RIO DE JANEIRO 1000 e PREVENT SENIOR 
PREMIUM.

As condições específicas de cada modalidade, ou seja, 
rede conveniada, custos etc., estão no site da APB, e 
maiores informações poderão ser obtidas junto a 
representante da Prevent Senior, Kamilla, através do 
telefone (21) 97233-5577.

Em 23/02/2021, o Conselho Deliberativo da APB 
apreciou (após aprovação do Conselho Fiscal, em 
14/01) as Demonstrações Contábeis e o Relatório Anual 
de 2020 e os aprovou por unanimidade. Em 09/03, esses 
documentos foram submetidos e aprovados pela 
Assembleia Geral Ordinária.

No dia 25/05, o Conselho Deliberativo apreciou (após 
aprovação do Conselho Fiscal, em 15/04), as 
Demonstrações Contábeis do 1° trimestre de 2021.

APB cobra novamente 
solução para o Seguro de Vida

Em 29/06/2021, a APB solicitou esclarecimentos à Light, 
quanto à forma de os aposentados participantes da 
apólice de Seguro de Vida obterem a relação de seus 
beneficiários, tendo em vista a corretora ASSURÊ 
argumentar não ter recebido o correspondente cadastro 
da corretora anterior, a Previsão. 

Até o fechamento desta edição, ainda não havíamos 
recebido qualquer resposta.

Adesão de Dependentes com
Necessidades Especiais

No APBinforme 101, a APB divulgou as alterações 
procedidas no Regulamento do Plano A/B, que incluíram 
como dependentes os filhos com necessidades especiais, 
desde que reconhecidos pela Previdência Social. A 
Braslight entrou em contato com os participantes que 
registraram esta situação, com o seguinte resultado:

22 Participantes foram contactados por telegrama
20 Participantes solicitaram estudos (cálculos)
4 Participantes foram habilitados ao benefício
2 Participantes não foram localizados



PASSEIOS TURÍSTICOS 
Serra da Mantiqueira

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Presidente da APB enviou 

correspondência ao Hotel Fazenda Vale 

da Mantiqueira pedindo providências 

para concretizar este passeio.

Ilmª. Sra. Taciana Siqueira
Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira
Prezado Senhora,

A Associação dos Participantes da 
Braslight – APB, mais de uma vez, 
promoveu passeios turísticos à cidade 

associados interessados, no momento é de 71 pessoas.de Virgínia, hospedando seus associados nesse hotel.

Solicitamos a compreensão de V.Sas. quanto ao A APB havia programado para 27 a 29/03/2020 mais um 
atendimento do pleito da APB, principalmente pelo fato evento nesse hotel. Entretanto, com o surgimento da 
de que alguns associados estão apresentando pedidos pandemia Covid-19, de comum acordo com essa 
de desistência, o que ocasionará problemas de ordem gerência, procedemos a remarcação para 11/2020, depois 
financeira para a Associação. para 03/2021 e finalmente para 03/2022. Registramos que 

a APB atendeu ao compromisso firmado na época Aguardamos sua manifestação o mais urgente possível.
efetuando o depósito de R$ 27.000,00 (em 02/12/19, Atenciosamente,
02/02/20, 03/03/20 e 10/03/20) oriundos de recursos 

Renato Torres de Mello da Cunha Vasconcellosarrecadados junto aos associados.
Diretor-Presidente

Estamos sendo pressionados pelos associados inscritos 
no passeio para sua realização, ainda no decorrer de O hotel informou, em 29/07, que não tem mais vagas 
2021, pois já foram vacinados, diminuindo significativa- para 2021. Porém, que se houver alguma desistência, o 
mente os riscos do surto epidemiológico. O número de grupo da APB será inserido.

Ação do Sintergia x Braslight
A Fundação de Seguridade Social Braslight (“Braslight”) disponibilizadas em nosso site. 
vem a público prestar esclarecimentos a respeito da 

Neste momento, encontra-se em andamento um procedi-
ação coletiva nº 0024391-07.2006.8.19.0001 (“Ação 

mento de liquidação de sentença coletiva instaurado pelo 
Coletiva”), proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Sindicato em que, ao final, o Poder Judiciário apontará 
nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro – 

quais ex-participantes têm direito à correção de suas 
SINTERGIA/RJ (“Sindicato”) perante o MM. Juízo da 6ª 

reservas de poupança resgatadas, bem como quais valo-
Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

res a Braslight deverá pagar a cada um deles em cumpri-
Janeiro (“Juízo da 6ª Vara Cível”).

mento à condenação proferida na Ação Coletiva. 
Na Ação Coletiva, em decisão transitada em julgado, a 

Os ex-participantes que vierem a ser reconhecidos pelo 
Braslight foi condenada a corrigir as reservas de pou-

Poder Judiciário como beneficiários da condenação 
pança de ex-participantes que resgataram os saldos 

imposta pela Ação Coletiva somente receberão os crédi-
de seus respectivos planos de previdência no período 

tos devidos após o encerramento do procedimento de 
entre 05/11/1999 e 05/11/2004. A correção deverá 

liquidação de sentença, como determina o Código de 
levar em consideração os índices de atualização mone-

Processo Civil. 
tária especificados na condenação. Considerando o 
prognóstico de perda, esta Ação está provisionada Rio de Janeiro, 05 de abril de 2021.
conforme registrado nas demonstrações contábeis Fundação de Seguridade Social Braslight


