É muito importante que você
mantenha seus dados cadastrais
atualizados, tanto aqui, na APEL,
como na Eletros. Só assim poderemos
ter uma comunicação rápida e eﬁcaz.
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Prezado Associado
Passamos algumas informações sobre os principais temas desse nal de ano, merecedores da atenção
de todos.
PLANO BD ELETROBRÁS - PLANOS DE EQUACIONAMENTO DOS DÉFICITS 2013 e 2015
Chegamos na etapa nal para a implementação dos Planos de Equacionamento dos décits de 2013 e
2015, cuja expectativa para a ocorrência dos primeiros descontos, seja nos meses de janeiro ou
fevereiro de 2020. A Eletros divulgou, na data de 17/12/19, comunicado sobre o assunto, informando
os percentuais de desconto e divulgará, oportunamente, o mês de seu início. Leia a íntegra do
comunicado na página da Eletros, em www.eletros.com.br .
al

É importante, nessa hora, carmos todos unidos, pois a APEL já está preparada para a defesa dos
interesses e direitos de seus associados, nesse caso, a manutenção do parágrafo segundo do art. 61 do
Regulamento do Plano BD, como já amplamente divulgado em informes anteriores. Esse dispositivo
do regulamento garante que a Patrocinadora instituidora Eletrobras é a responsável pela cobertura de
décits do Plano BD, para aqueles que já se encontravam assistidos em abril de 2006.
ELETROS-SAÚDE
Como ocorre todos os anos, nesse mês de dezembro ocorre o reajuste das mensalidades dos planos de
saúde administrados pela Eletros. Após os estudos técnicos, foi aprovado um reajuste de 6,68%,
passando a mensalidade do Plano Assistidos (cota familiar) para R$ 4.111,38. Os demais planos
também terão suas mensalidades atualizadas pelo mesmo índice de 6,68%. O Eletros-Saúde divulgará
a tabela completa dos novos valores.
GARANTIA DE RENDA MENSAL GLOBAL
Foram formados diversos grupos de associados, cujas ações já foram devidamente ajuizadas, tendo,
até a presente data, apenas um grupo obtido liminar favorável à retomada dos pagamentos. Segundo
relato dos advogados, é um processo que independe da atuação do advogado, o que pode levar a uma
demora maior na tomada da decisão. Para que se tenha uma ideia, foram 7 grupos formados e cada um
deles foi direcionado para uma vara diferente, ou seja, sete juízes para sete sentenças.

Serviços Jurídicos
Geral - 2179-4700
FABES - 2179-4949
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UTI Vida - 08000253130/3461-3030
Ouvidoria
ouvidoria@eletros.com.br
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Serviços Jurídicos
UM NATAL DE PAZ E AMOR
E QUE O ANO NOVO CHEGUE
COM MUITA ALEGRIA,
RENOVANDO AS ESPERANÇAS!

FELIZ NATAL!
FELIZ ANO NOVO!
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Homero Gonçalves de Andrade
Levi Gonzalez Leite

Eventos Sociais
EXCURSÃO A VIRGÍNIA

por Sheila Castro

Animação geral. Todos a postos rumo ao Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira. E segue a viagem, sempre
segura.
A chegada é tranquila e o Hotel já está à espera de seus hóspedes. Check-in terminado, é hora de desfazer
as malas, aproveitar o chá de boas vindas e desfrutar de tudo que é oferecido.
São dias agitados, com passeios a cavalo, charretes, tirolesa, cinco piscinas espetaculares, pedalinhos,
hidroginástica, jogos, gincanas, massagens, tratamentos facias e muito papo divertido.
Para os que adoram umas comprinhas, passeio ao Centro de Virgínia e a São Lourenço.

O

À noite, a diversão é dançar muito até o cansaço pedir uma cama confortável e uma noite de refazimento.
Os dias passam com rapidez e é chegada a hora da volta para casa.
Na despedida, a certeza de que outros momentos virão e os encontros dos amigos acontecerão sempre
em ritmo de prazer e muita alegria.

Visite nosso site: www.apelonline.com
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