
ELEIÇÕES DE CONSELHEIROS PARA FASC

No período de 01 a 12 de dezembro deste ano, 
será realizada a eleição dos dois representantes 
para o Conselho Deliberativo e para o Conselho 
Fiscal da FASC. O estatuto da FASC ainda não foi 
alterado para ter representantes eleitos tanto 
dos ativos (empregados e contribuintes), como 
dos assistidos (aposentados e pensionistas), 
prática já adotada pela maioria das entidades 
semelhantes a FASC. Cabe lembrar que a APASC 
apresentou à FASC proposta para mudar o 
estatuto. "Acreditamos que essa alteração trará 
mais representatividade e transparência, além 
de aprimorar a gestão da nossa Fundação. Assim, 
para esta eleição, os eleitos continuarão 
representando ativos e assistidos", explica o 
presidente da APASC, J. R. Cosmo. 

N e s s e s  q u a s e  t r i n t a  a n o s  d a  FA S C ,  o s 
conselheiros eleitos foram oriundos dos ativos: 
do total de eleitores, mais de 90% desse 
segmento. "Nós, aposentados e pensionistas, 
temos características e necessidades diferentes 
face à nossa condição de vida que devem ser 
levadas em conta pela FASC. Apesar da nossa 
desvantagem em relação ao número total de 
eleitores, temos a possibilidade e a oportunidade 
concretas de eleger nossos candidatos, 
bastando para isso ter  uma abstenção 
significativamente menor e um maior foco em 
nossos candidatos", destaca Cosmo. 

Na eleição passada,  os candidatos dos 
aposentados e pensionistas tiveram cerca de 120 
votos,  enquanto os  e le i tos  receberam 

cerca de 180 votos. Estima-se que a abstenção 
dos aposentados e dos pensionistas foi na ordem 
de 50%. "Se mais associados nossos tivessem 
votado nos nossos candidatos, teríamos eleitos 
os nossos representantes nos conselhos", afirma 
o presidente da APASC. Nesta nova eleição, os 
candidatos apoiados pela APASC são Paulo Borja, 
para o Conselho Deliberativo, e Angel Prieto, 
para o Conselho Fiscal, ambos com larga  
e x p e r i ê n c i a  n a  á r e a  d e  p r e v i d ê n c i a 
complementar. 

A votação, da mesma maneira que na eleição 
anterior, será no site www.fascprev.com.br 
durante o período de 01 a 12 de dezembro. A 
recomendação da APASC é a de que todos os 
associados estejam, desde já, com os seus 
cadastros atualizados nesse site. Para isto, o 
procedimento é: na página inicial do site colocar 
o CPF do aposentado ou pensionista. Levar o 
cursor em “Quero me cadastrar”. Isso abrirá 
mais uma página pedindo novamente o CPF, a 
data de nascimento no formato dia/mês/ano 
com 4 dígitos (digitar as barras) e o cadastro da 
senha (mínimo 8 dígitos). Uma nova página 
abr irá  com diversos dados para serem 
atualizados, inclusive o e-mail através do qual os 
associados receberão as instruções da votação. 
O site funciona melhor através dos navegadores 
de computador do que por dispositivos “mobile” 
– celulares e tablets. "Esta é a chance de 
elegermos nossos representantes junto aos 
Conselhos da FASC. Vamos todos participar!", 
finaliza Cosmo.

TEMPO 
de celebrar

NOVEMBRO
aniversariantes

DEZEMBRO
aniversariantes

JANEIRO
aniversariantes

Candidatos apoiados pela APASC são Paulo Borja e Angel Prieto

 

2/11 Waldecy Pires Ferreira Recife 

3/11 Sebastião Paula Almeida Rio de Janeiro 

3/11 Antônio C. Moutinho Lima Niterói 

5/11 Waltenir Campos Danielski São José 

6/11 João Ervino Goldmann Blumenau 

6/11 Alvino Costa Filho Rio de Janeiro 

6/11 Eliana Maria P. Oliveira Rio de Janeiro 

7/11 Moacir Coutinho Recife 

15/11 Angel Correa Prieto Rio de Janeiro 

16/11 Abel Vidal de Souza Rio de Janeiro 

20/11 Darci Gründling Santa Cruz do Sul 

21/11 Nelsio Clemente Storch Santa Cruz do Sul 

21/11 Antonio Duarte Castro Rio de Janeiro 

22/11 Luiz Constantino Santi Rio de Janeiro 

25/11 Solange Maria Pechmann Santa Cruz do Sul 

26/11 Pedro Benigno Leal Santos Rio de Janeiro 

29/11 Agostinho Pinto Recife 

1/12 Mario Siqueira A. Filho São José dos Campos 

8/12 Marcio Vieira Rio de Janeiro 

10/12 Hélio A. Fensterseifer Santa Cruz do Sul 

16/12 Deise Justen Chaves Rio de Janeiro 

18/12 Eberth Cota Mendonça Recife 

21/12 Lorivaldo da Silva Raupp Camaquã 

24/12 Markus Ignacio Sulzbach Santa Cruz do Sul 

25/12 Eugênio Becegato Campinas 

26/12 Victor Dalmolin Balneário Camboriú 

28/12 Edson Perruci Recife 

28/12 Letícia Lemos Sampaio Rio de Janeiro 

29/12 Maximiliano Dallarosa Rio Negro 

29/12 Mozart F. Galvão Rio de Janeiro 

30/12 Mário Silva Simões Bóia Rio de Janeiro 

 

2/1 Guido Knies Sta. Cruz do Sul 

3/1 Ralph Richard Frank Rio de Janeiro 

3/1 Gilberto Mueller Santa Cruz do Sul 

5/1 Antônio Reinaldo Bachega São Paulo 

6/1 Maria Regina. Coelho Rio de Janeiro 

7/1 Antonio Aragão Porto Aracaju 

8/1 José Hamilto Ruthes Santa Catarina 

12/1 Francisco R. Albuquerque Fortaleza 

12/1 Romildo Portes Kempinski Balneário Camboriú 

14/1 João Gabriel Brunelli Caxias do Sul 

14/1 Ellemar Bechert Brusque 

14/1 Marcio Luiz Ribeiro Porto Alegre 

20/1 Rogerio Borchert Belo Horizonte 

22/1 Valdir Artur Von Muhlen Porto Alegre 

22/1 Silvio Salvador Senra Rio de Janeiro 

22/1 Analia de Souza Garcia Bombinhas 

25/1 Roberto da Silva Torres  Rio de Janeiro 

25/1 Celio Asturian Curitiba 

26/1 Wigold Beck Balneario Camboriú 

27/1 Valmor Perci Scheibe Florianópolis 

27/1 Paulo Roberto Oliveira Borja Rio de Janeiro 

28/1 Sylvio Arnaldo Pecora Jaboatão Guararapes 

31/1 Evandro Luiz S. Medici Niterói 

 



ARTIGO
da edição

COMO VOCÊ ESTÁ? E A FAMÍLIA?
Os amigos e as amigas foram chegando, se 

cumprimentando, se abraçando e conversando 

prazerosamente. "Como você está? Como vai a 

família? E os filhos e os netos, como estão?" E o 

restaurante do Condomínio Nova Ipanema, na Barra 

da Tijuca (RJ), foi se alegrando com a presença dos 

associados para comemorar mais um ano de vida de 

n o s s a  A P A S C .  A s s i m  t r a n s c o r r e u  n o s s a 

confraternização, com a presença de boa parte dos 

associados que são moradores do Rio de Janeiro. 

Foram momentos muito agradáveis que a Diretoria 

da APASC pretende repetir com os objetivos de 

promover maior interação entre a entidade e os 

associados e também de criar espaços de convivência 

entre os membros.

Em outro momento de descontração celebrado em 

setembro, a Diretoria da Souza Cruz ofereceu um 

almoço para a Diretoria  e o Conselho Deliberativo da 

APASC, visando o conhecimento e tendo em vista que 

o novo presidente da empresa, Liel Miranda, esteve 

ausente do Brasil nos últimos doze anos. Liel 

enfatizou que as portas da Souza Cruz sempre 

estarão abertas para aqueles que foram responsáveis 

por boa parte da história da empresa e que pretende 

continuar o diálogo com os aposentados através da 

Associação.  Enfat izamos a necessidade da 

continuidade de conversações construtivas e 

ressaltamos o desejo da Associação em colaborar 

com a Souza Cruz em áreas nas quais a expertise de 

nossos associados possa ser aproveitada.  

Neste período, além dos momentos mais festivos, a 

Diretoria deu continuidade ao Planejamento 

Estratégico, que foi finalizado em setembro com a 

contribuição do associado Márcio Vieira. Os próximos 

passos serão a apresentação do trabalho para um 

grupo de analistas. Em seguida, a título consultivo, o 

documento será encaminhado para o Conselho 

Estratégico, e, em nível decisório, ao Conselho 

Deliberativo, conforme reza o estatuto. 

Outro assunto que tem ocupado a Diretoria está 

relacionado às eleições de representantes dos 

empregados (ativos e contribuintes) e dos    

aposentados e pensionistas junto aos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal da FASC. Estas eleições se 

revestem de grande significado, pois ainda não 

temos representantes formais dos aposentados 

nestes órgãos da Fundação. Até agora, por 

liberalidade da empresa, Ralph Frank e Angel Prieto 

têm participado dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

na condição de convidados. Ressalte-se que, embora 

como representantes informais, tem havido 

excelente receptividade por parte da FASC e da Souza 

Cruz às contribuições dadas pelos colegas. Cabe 

lembrar também que a APASC, atendendo ao convite 

da SC, está participando do Comitê Eleitoral que está 

conduzindo o processo de eleições e designou o vice-

presidente, Ralph Frank, como seu representante.

É necessário haver grande mobilização de nossos 

associados nestas eleições, pois somente com 

representantes legalmente eleitos poderemos 

pleitear um papel mais ativo na defesa de interesses. 

Votar maciçamente em nossos candidatos pode 

significar um ponto importante de inflexão nos 

destinos da Associação, garantindo a participação 

nas decisões estratégicas da FASC e assegurando 

melhores condições para os associados. 

Com a conclusão do Planejamento Estratégico, 

balizador das futuras ações da APASC na preservação 

dos interesses dos associados, e a eleição de 

representantes formais dos aposentados e 

pensionistas junto aos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

da FASC, a Diretoria Executiva entende que poderá 

contribuir para a continuidade do diálogo construtivo 

com nossa mantenedora e a busca de conquistas que 

tragam benefícios para todos. 

Sendo este nosso último artigo de 2017, aproveito 

para desejar um excelente período de festas e um 

Ano Novo repleto de paz e novas oportunidades. 

PAINEL
associativo

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

WWW.APASC.COM.BR - (21) 2426-0724 - @APASCAPOSENTADOS

Jornalista responsável: Veronica Marques - VM Comunicação, Marketing e Inovação 

ENCONTROS E REENCONTROS

Outubro foi marcado por dois momentos de 
celebração que congregaram os associados. No 
início do mês, o encontro aconteceu no Rio de 
Janeiro (RJ) e, além de muita conversa, contou 
com sorteio de quatro relógios e quatro vales-
brinde para os associados de todo o Brasil. Já no 
final do mês, foi realizado o Encontro Anual dos 
Administrativos Aposentados da Souza Cruz em 
Balneário Camboriú (SC). "Pride in tobacco" foi o 
tema da celebração, que ganhará repetição no 
mesmo período de 2018.

Associados se reuniram no Sul e já tem data para 2018. Membros da APASC estiveram reunidos na Barra (RJ). 

FACEBOOK DA APASC

Neste segundo semestre a APASC, lançou sua página na mídia social Facebook. Procure por 
@apascaposentados e curta para saber as novidades. Além de uma área especialmente dedicada a 
memória, com publicação de fotos e histórias, estão dispostas diversas dicas. Na página, também é 
possível enviar fotos do período na ativa para serem compartilhadas com outros associados. 

ELEIÇÕES FASC
O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Conselho Fiscal Conselho Deliberativo

Angel Prieto
Administrador e contabilista tem 

especialização em finanças.  Atuou por 32 
anos na Souza Cruz nas áreas de 

auditoria, contabilidade, orçamentos e 
recursos monetários. Foi também diretor 

da Souza Cruz DTVM. 

Paulo Borja
Contador. Atuou por 32 anos na Souza 

Cruz nas áreas de contabilidade, 
tesouraria, controles no exterior,  
tributos diretos e previdênciaria, 

planejamento tributário,  suporte às 
exportações, serviços de informática e 

do Centro de Pesquisas, suporte ao 
pagamento de serviços à BAT.

Acesse www.fascprev.com.br, faça seu cadastro e vote até 12/12.  
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