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PALAVRAS DA DIRETORIA
Prezados Associados,
Em 25/03/2021 tivemos a primeira
Assembleia Virtual da APASC com a
eleição da nova administração para o
período até março de 2023. Graças a
evolução da tecnologia para reuniões
virtuais contamos com a participação de
associados de várias regiões do país, o
que é um motivo de grande satisfação.
Ficou combinado que as reuniões de
trabalho da APASC, como uma entidade
de abrangência nacional, serão feitas
de forma virtual. Os eleitos para a
administração também são de diferentes
origens, dentre eles destacamos: Clinio
Bernardi no Conselho Fiscal, Carlos
Coutinho e Sergio Casagrande na Diretoria
Executiva, Ozinil Martins de Souza,
Ademar Vandressen e Sergio Damiani
no Conselho Deliberativo, os quais, pela
primeira vez, irão participar da gestão da
nossa entidade. Sejam bem-vindos!
Em 04/05/2021 a nova Diretoria
Executiva da APASC teve a primeira
reunião com a Diretoria Executiva da
FASC. Aproveitamos para informar que
a BAT, como empresa internacional com
operações regionalizadas, está com
diferentes áreas da sua administração
em diferentes países. No caso da BAT
Brasil, a área de RH está baseada na
Costa Rica. Atualmente a FASC está

ligada a área financeira da Patrocinadora,
afinal previdência é uma operação dessa
área. Desde a aposentadoria de Sergio
Casagrande (que acumulava as funções
de Diretor Executivo da FASC e de Gerente
de Relações com os Empregados da SC),
a função de Diretor Executivo da FASC
passou a ser ocupada por colegas nossos
aposentados, inicialmente por Thereza
Victoria e agora por Renata Lima. A função
de Diretor de Investimentos da FASC
também passou a ser exercida por outro
colega aposentado, Alberto Brandão,
que possui larga experiência nessa área.
O fato da BAT colocar nossos amigos
aposentados nessas importantes funções
(assistidos da FASC) é motivo de orgulho
e confiança para todos nós. De certa
forma, somos nós participando na gestão
do nosso próprio patrimônio.
Nessa primeira reunião, além da
apresentação dos novos diretores eleitos
da APASC, foram tratados basicamente
três pontos: o reajuste das aposentadorias
BD, os resultados divulgados no Relatório
Anual e os rendimentos dos fundos CD nos
últimos meses.
No tocante ao reajuste BD foi
transmitida nossa insatisfação, e a dos
associados, pelo fato do reajuste ter sido
significativamente abaixo do INPC e do
IPCA nos últimos 12 meses, estando

PALAVRAS DA DIRETORIA

com uma defasagem negativa de 2,4%
quando comparado com o INPC no
acumulado na série histórica desde o ano
2000. Foi solicitado o acerto futuro dessa
defasagem, bem como que os reajustes das
aposentadorias BD passem a acompanhar
a variação do INPC refletindo o passado, e
o efetivamente considerado nos cálculos
das previsões matemáticas pelos atuários
há anos. A nova Diretora Executiva da
FASC, Renata Lima, se comprometeu a
analisar a situação considerando a eventual
alteração do Regulamento BD junto à
PREVIC. Esse procedimento permitirá
maior transparência e previsibilidade dos
reajustes, desvinculando o mesmo do
mercado de trabalho e dos negócios da
Patrocinadora, além de tornar as previsões
matemáticas mais realistas e consistentes.
No tocante ao Relatório Anual da FASC
2020, foi esclarecido que o déficit do
saldo do fundo mútuo com relação à
previsão matemática de R$12milhões
(1,5%) está sendo considerado após o
reajuste do critério de precificação dos
ativos financeiros. De qualquer forma o
déficit existente está dentro da margem
aceitável pela PREVIC, não havendo
necessidade de aporte financeiro por
parte da Patrocinadora.
No tocante aos rendimentos dos fundos
CD, os quais ficaram significativamente
abaixo dos seus benchmarks nos últimos

meses, o novo Diretor de Investimentos da
FASC, Alberto Brandão, nos informou que
realmente esses resultados ficaram aquém
da sua expectativa e dos profissionais
contratados do Itaú e da Western, para gestão
ativa desses fundos. Melhores resultados
estão previstos para os próximos meses.
Finalizamos a reunião agradecendo a Thereza
Victoria pela sua dedicação e eficiência na
gestão da FASC, e dando as boas-vindas a
Renata Lima e ao Alberto Brandão.
De volta ao nosso dia a dia, informamos que
a nova diretoria eleita já iniciou o seu Plano
de Trabalho para o biênio, incorporando
as contribuições de vários associados.
Conforme decidido na Assembleia, após
aprovação do Conselho Deliberativo,
esse plano será apresentado em uma
reunião virtual aberta a todos associados.
Entretanto, podemos antecipar que uma
prioridade será a campanha de associação,
com o objetivo principal de aumentar
a representatividade da APASC junto à
patrocinadora BAT Brasil e à FASC.

Agradecemos a sua atenção e desejamos
uma boa leitura dos demais artigos
desta edição.
Diretoria APASC
apasc@apasc.com.br
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ENTREVISTA
ENTREVISTA: CONHECENDO OS NOVOS
MEMBROS DA DIRETORIA
Iniciando essa coluna de entrevista
no nosso periódico, hoje trouxemos
os novos membros da diretoria da
APASC; Sergio Casagrande e Carlos
Coutinho, Diretor Administrativo e
Diretor Tesoureiro, respectivamente!

1. Como você se apresentaria, hoje,
para os membros da APASC?
SC: Joacir Sergio Casagrande, trabalhou
por 34 anos na Souza Cruz, onde era
conhecido como Casagrande, Casão,
Casa ou Big House.
Sempre muito dedicado e comprometido
com suas atividades, teve grandes
conquistas ao longo da vida laboral
e sucesso na carreira profissional.
Gostava muito de trabalhar e tinha um
certo receio quando parava para pensar
na vida pós trabalho. Contudo, ao se
aposentar, descobriu que trabalhar
sempre foi algo muito bom e prazeiroso,
mas estar aposentado, sem ter o
compromisso diário de uma agenda
repleta de compromissos e obrigações,
é muito melhor.
Hoje minha atenção está voltada para a

condução das atividades familiares,
com o devido cuidado para as iniciativas
e investimentos particulares, mas com
foco na qualidade de vida e aproveitando
todo o tempo disponível para fazer
aquilo que realmente faz sentido a um
jovem da terceira idade.
CC: Carlos Coutinho, gaúcho natural
de Montenegro do Rio Grande do Sul,
trabalhou por quase 40 anos na Souza
Cruz e no Grupo BAT, considerando 12
anos no exterior como expatriado.
Iniciou na Filial de Porto Alegre, mas
ainda em solo brasileiro teve 10
transferências, atuando inclusive em
outros Estados do país. Na Matriz,
sua última posição foi de Gerente do
Departamento de Exportação de Cigarros.
Na época em que esteve fora, atuou em
4 continentes diferentes, dentre eles
Europa e Ásia, e nessa aventura acabou
por morar em 7 países diferentes.
A serviço do Grupo BAT, trabalhou
em Projetos de Trade Marketing e
Distribuição adicionalmente em 10
países, tornando-se também Diretor de
Trade Marketing e Distribuição da BAT
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China — maior projeto de Distribuição
Direta desenvolvido.
O ciclo se encerrou em determinada
segunda-feira, com a vida recomeçou
sem a BAT. Surgiu mais tempo precioso
disponível, e dedicou-se mais à família,
além de retomar contato com amigos
antigos. Decidiu voltar a estudar em áreas
totalmente diversas da sua experiência
profissional, e cursou Teologia na
PUC RJ, atualmente cursando Pós
Graduação na área. Na procura por
direção, passou duas semanas de
silêncio com monges Beneditinos na
Abadia de Monte Olivetto Maggiore, na
Itália. Hoje, trabalha como consultor na
área de TM&D, mas também dedica
muita atenção à meditação cristã e à
ajuda aos mais necessitados.

março de 2020.
CC: Faço parte da APASC desde que
retornei ao Brasil, aproximadamente 8
anos.

3. Por que você considera a APASC
importante?

2. Há quanto tempo você faz parte
da APASC?

SC: A APASC é um veículo
extremamente importante para a
transmissão dos anseios e expectativas
dos aposentados de forma muito mais
coesa e organizada, tornando mais
robusto o interesse da coletividade.
Eu aceitei o convite para participar
da Diretoria Executiva deste próximo
biênio por entender que posso
agregar conhecimento e contribuir,
juntamente com o demais colegas, para
o engrandecimento e fortalecimento
ainda maior da entidade.

SC: Eu estou aposentado desde abril
de 2018 e, por conta da minha posição
e atribuições que tinha na Souza Cruz,
resolvi permanecer sem vínculo com
a APASC até o início deste ano. Agora,
com o convite e desafio para fazer parte
da Diretoria, ingressei na entidade desde

CC: Considero
a
APASC
presentemente e ainda mais no futuro
próximo uma entidade extremamente
importante para interpretar, transmitir
expectativas e dirimir dúvidas dos
aposentados e pensionistas da BAT
Brasil. Independentemente de novas
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experienciar e transmitir demandas
coletivas dos associados. Aceitei o
convite para participar da Diretoria
Executiva para o biênio, por considerar
que é tempo para dedicar atenção,
dedicação e agregar com conhecimento
e contribuir com os colegas, para a
solidificação e crescimento da entidade.
Sempre torci pela APASC agora é
tempo de trabalhar e ajudar.

na foto, Sergio Casagrande.

Gostou das matérias? Envie um
e-mail para apasc@apasc.com.br
ou informe@apasc.com.br, com
seu feedback!

na foto, Carlos Coutinho.

CORONAVÍRUS

Está quase, mas ainda
não acabou!
Siga a APASC nas redes sociais! Informações, novidades e muito mais.
Acesse www.facebook.com/apascaposentados
WWW.APASC.COM.BR - CONTATO: APASC@APASC.COM.BR
Responsável - Rafaela Silva

