TEMPO

MARÇO
aniversariantes

de celebrar
02/03
03/03
03/03
06/03
07/03
07/03
10/03
12/03
13/03
14/03
15/03
16/03
18/03
20/03
22/03
24/03
27/03
28/03
28/03
29/03
31/03

Claudio Bellotti
Claudio Aranalde
Clinio Jose Bernardi
Orlando P. Nascimento
Lora Maria Trasel
Antonio Ezio Bruno
Osorio Tuyuty Bitencourt
Haroldo Roedel
Clarice Yvonne Herriot
Nilson de Souza Brandão
Oswaldo da Costa Netto
Marlise Kothe
Maria Célia C. Figueiredo
José Martins Cabral
Ilory Franke
Marcos José F. Novellino
Godofredo C. F. Soares
Mario Humberto de Lara
Paulo Zeli Lenz Trindade
Antonio Pontes
Ivanette Dias Marchi

RJ
SC
SC
RJ
RS
RJ
RS
RS
RJ
RJ
SP
SC
PA
MG
RS
RJ
SP
RJ
RS
SP
SP

FEVEREIRO
aniversariantes

ASSOCIADOS SÃO ELEITOS PARA FASC

ABRIL
aniversariantes

01/04
02/04
05/04
06/04
07/04
08/04
09/04
10/04
10/04
12/04
15/04
18/04
21/04
21/04
22/04
23/04
25/04
27/04
29/04

Carlos Leite R. Laport
Aﬀonso Maria Braum
Roberto Odevar Coelho
Roosevelt M. Oliveira
Sergio Oliveira Martins
Julio Emilio Moeller
John Michael Hobbs
Manuela Maria S. Berry
Sergio Ademir Fulani
Arton Martins Peixoto
José Derci Ghellere
João Paulo Gava
Josean Iatauro
Alcino Pereira Kilzer
Artur Barbedo Futuro
Mario Scheinpﬂug
Ana Maria Lucca Dauwe
Pedro Canisio Heineck
Wolfgang Erich Trein

PR
RS
SC
GO
SP
SC
RJ
RJ
SC
GO
SC
RJ
RJ
RJ
SC
SC
SC
SC
RS

02/02
02/02
03/02
03/02
04/02
12/02
12/02
12/02
15/02
15/02
15/02
21/02
22/02
23/02
24/02
24/02
24/02
25/02
26/02
27/02
27/02
28/02
28/02

Celia Mariana Lima Seabra
Leonardo Urias dos Santos
Kenneth H. Lionel Light
Darcy Pereira da Rosa
Edson Anuseck
Waldomiro Curci
Maria Regina Rohde
Walter Luiz Alvares
Ricardo Pena Assis
Laurenio Pedro Baldissera
Paulo Roberto F. Aguiar
Marize Torres de Carvalho
Elui Elemar Krugel
Lydio de Souza Pires
Leonel Luis Holz Freitas
Teresa Maria Mattos Leça
Paulo P. C. S. Santos
Francisco Cesare
Egon Ritt
Cesar Zabot
José Carlos Vieira
Marielza Scalzo
Reinaldo Pires de Oliveira

RJ
SP
RJ
RJ
SC
BA
SC
MG
RJ
RS
RJ
SP
RS
RJ
RJ
PE
RJ
RJ
RS
SC
SP
PE
SC

Paulo Borja e Angel Prieto ocupam cargos de conselheiros
O ﬁnal do último ano foi marcado por uma importante
conquista da APASC. Paulo Borja e Angel Prieto foram
eleitos, respectivamente para os conselhos
Deliberativo e Fiscal da FASC. Os associados passam a
ter voz oﬁcial nas reuniões e nas decisões da
Fundação que acontecerem em 2018. “A APASC ter
representantes nos Conselhos da Fundação signiﬁca
que começamos a ter representatividade e nossas
opiniões e sugestões passam a ser vistas com mais
respeito. Contudo, ainda somos minoria, mas
estaremos falando em nome de uma equipe, que foi
bastante importante para fazer da SC a grande
empresa que é”, destaca Angel Prieto.

«A representatividade
conferida aos eleitos em
uma associação exige
ouvir suas demandas,
avaliar viabilidade e
apresentar propostas que
beneﬁciem o conjunto
dos associados»

A opinião é compartilhada por Paulo Borja. Ele
acredita que, além de uma grande satisfação, há
muita responsabilidade no cargo. “Quero me
atualizar sobre o modus operandi da FASC e conhecer
iniciativas de outras fundações para colaborar na sua
governança, alinhado às gestões da SC e a APASC”,
aponta.

Ao longo de toda a história da FASC essa é a primeira
vez que aposentados alcançam essa conquista.“A
representatividade conferida aos eleitos em uma
associação exige ouvir suas demandas, avaliar
viabilidade e apresentar propostas que beneﬁciem o
conjunto dos associados”, diz Borja.

«A APASC ter
representantes nos
Conselhos da Fundação
signiﬁca que começamos
a ter representatividade e
nossas opiniões e
sugestões passam a ser
vistas com mais respeito»

Por outro lado, a partir dessa mudança de paradigma,
há a oportunidade de novas possibilidades. “Sem
dúvida, o bom relacionamento com a SC e a Fundação
é primordial para defender o que é mais relevante:
nossa pensão e nosso plano de saúde. Faremos o que
nos for permitido dentro dos limites do razoável para
melhorar a vida de todos ”, reforça Prieto.
É o que defende também Borja. “A parceria SC, FASC
e APASC é fundamental. Trabalho em equipe, com
esse foco, fortalecerá a relação e facilitará
alcançarmos juntos os objetivos de todas as
instituições envolvidas”, ﬁnaliza.

ARTIGO
da edição

DESAFIOS EM 2018
No contexto de uma ambiência externa bastante
turbulenta por que passa nosso país, 2018 é um ano
de grandes desaﬁos para nossa Associação. Em
breve, Paulo Borja e Angel Prieto assumirão os papéis
de representantes da APASC junto aos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da FASC, respectivamente. Além
disso, depois de aprovado pelo Conselho
Deliberativo de nossa Associação, o Planejamento
Estratégico da APASC será apresentado aos
associados em Assembleia Geral a ser marcada neste
semestre.
A representação formal dos aposentados e
pensionistas da APASC nos Conselhos da FASC era
uma demanda antiga. Desde a penúltima eleição, na
qual obtivemos 120 votos, insuﬁcientes para eleger
nossos representantes, tínhamos o sonho de
desenhar uma estratégia que nos possibilitasse
mobilizar não só os nossos mais de 260 associados,
mas todos os aposentados, pensionistas e
empregados da ativa que pudessem garantir o êxito
de nossos candidatos.
Graças a esta estratégia, obtivemos os votos
necessários para conduzir nossos representantes aos
órgãos máximos de direção da FASC. Aqui, quero
deixar o agradecimento da Diretoria Executiva a
todos aqueles que se mobilizaram no sentido de
buscar votos, ligando e enviando e-mails
pessoalmente aos amigos. Essas contribuições foram
inestimáveis e imprescindíveis.
Qual o signiﬁcado desta representação? Os
benefícios são enormes. Há a colaboração com a
Souza Cruz na gestão da FASC, particularmente na
interação com os assistidos. Poderemos ter acesso às
informações importantes e voto nas principais
decisões dos Conselhos da FASC. Isso signiﬁca que
associados, Diretoria e Conselho Deliberativo da
APASC irão conhecer mais de perto o planejamento e
a situação dos investimentos feitos pela FASC,
participarão mais ativamente da gestão dos planos
de saúde e encaminharão de modo legítimo pleitos
de acordo com nossas necessidades.

Outro desaﬁo relevante diz respeito à
implementação de nosso Planejamento Estratégico
ao longo dos próximos anos. Com a assessoria
técnica de nosso associado Márcio Vieira, ao qual
agradecemos de antemão, a Diretoria Executiva da
APASC concluiu o referido documento que em breve
será submetido ao Conselho Deliberativo da
Associação.
O Planejamento Estratégico (PE) deﬁniu a razão da
existência da APASC (Missão), o que nossa
Associação quer ser no futuro (Visão), quais são seus
principais desaﬁos e os objetivos e estratégias para
superar estes desaﬁos. O PE será o balizador de todas
as atividades que a APASC pretende desenvolver a
curto, médio e longo prazos e espera contar com a
adesão de todos os nossos associados em sua
implementação.
Sem pretender adiantar o conteúdo do PE, pois que
sua implementação depende da aprovação do
Conselho Deliberativo da Associação, como frisamos
acima, um dos desaﬁos prioritários será o de atrair
novos associados para os quadros da APASC,
especialmente o segmento representado pelos CDs
(Plano de Contribuição Deﬁnida), pois somente assim
garantiremos a perenidade de nossa Associação. Isto
dependerá de uma bem planejada campanha de
busca e adesão de novos associados e nesta
empreitada, temos certeza, deveremos contar com a
colaboração dos atuais associados fazendo um
corpo-a-corpo junto aos demais aposentados da
Souza Cruz.

IMPOSTO DE RENDA

OPORTU
NIDADES

Aposentados têm várias oportunidades
diferenciadas com o Imposto de Renda.
Acompanhe abaixo dica elaborada pelo
associado Constantino Giorno. Esse espaço é um
novo canal de comunicação e será prioritário nas próximas edições. Caso tenha sugestões de algum
outro benefício que possa interessar aos demais associados, não deixe de nos enviar.
DOENÇAS GRAVES QUE GERAM O DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A APOSENTADOs
1) As doenças graves previstas em lei são: AIDS, Alienação Mental, Cegueira, Contaminação por
Radiação, Doença de Paget, Doença de Parkinson, Esclerose Múltipla, Espondiloartrose Anquilosante,
Fibrose Cística (Mucoviscidose), Hanseníase, Cardiopatia, Nefropatia, Hepatopatia, Neoplasia Maligna
(câncer), Paralisia Irreversível e Incapacitante, Tuberculose Ativa e Síndrome da Talidomida.
2) Procurar um médico de conﬁança e pedir um relatório da doença, inclusive, com CID e a data do
diagnóstico.
3) Com esse relatório, junte os demais documentos que tenha sobre a doença e procure um médico
oﬁcial (União, Estado ou Município) do SUS.
4) Após a emissão do laudo pericial, o aposentado deverá apresentá-lo à fonte pagadora e solicitar que
ela deixe de reter o imposto de renda sobre rendimentos. Outros rendimentos (alugueis etc) são
tributáveis.
5) Caso o laudo do perito contenha a data do diagnóstico e, dependendo do ano calendário, o
aposentado pode pedir devolução do imposto recolhido indevidamente, cujo procedimento deverá ser
feito através das declarações retiﬁcadoras.
Por exemplo, diagnóstico com data de 02/01/2017 e, se no laudo do período constar essa data (que é o
correto), o aposentado deverá fazer as retiﬁcadoras.
Existe uma gama de orientações na Internet sobre esse assunto e existe uma corrente jurídica que julga
que outras doenças graves não incluídas no rol das citadas anteriormente também tem esse benefício
(isenção do imposto de renda), mas é necessário questionar judicialmente esse direito. Segundo
alguns advogados, são decisões rápidas considerando o estado do doente, idade etc.
@APASCAPOSENTADOS

No mais, deixo aos associados e associadas os votos
de um ano de 2018 pleno de realizações e convoco
todos e todas a nos ajudar no desenvolvimento das
atividades que garantam a realização dos objetivos
de nossa estimada APASC.

J.R.Cosmo
Presidente da APASC
(jrcosmo@uol.com.br)

A página da APASC no Facebook traz novidades, informações e muitas fotos.
Acesse facebook.com/apascaposentados
WWW.APASC.COM.BR - (21) 2426-0724 - @APASCAPOSENTADOS
Jornalista responsável: Veronica Marques - VM Comunicação, Marketing e Inovação

