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Mais uma vez, venho à presença de vocês 
em nome da diretoria da APASC. Infelizmente, 
ainda continuamos vivendo uma situação de 
anormalidade sanitária que tem repercutido 
em várias áreas e que tem causado grandes 
dificuldades neste nosso Brasil.

Na APASC não tem sido diferente. Tivemos 
de cancelar nossa Assembleia Geral Ordinária 
que realizamos anualmente em março. Nosso 
tradicional almoço anual de confraternização 
que fazemos no mês de aniversário da nossa 
Associação também teve de ser cancelado 
por questões de segurança dos nossos 
associados(as). A periodicidade de nosso 
Em Pauta foi revista com apenas três edições 
neste ano, sendo esta a última comunicação 
que fazemos através deste periódico em 
2020. De qualquer modo, continuamos com 
nossa página no Facebook e no LinkedIn 
trazendo informações e notícias de interesse 
de nossos associados.

No momento em que você está lendo 
este Em Pauta, a FASC – Fundação dos 
Aposentados da Souza Cruz – está realizando 
o processo eleitoral para seus Conselhos 
Deliberativo e Fiscal. Os aposentados e as 
pensionistas têm dois candidatos à reeleição 
que concorrem às vagas em disputa e que 
contam com o apoio da APASC: Paulo Borja, 
candidato ao Conselho Deliberativo, e Angel 
Prieto, postulante ao Conselho Fiscal. Nossa 
associação entende que é fundamental 
ter nestes Conselhos representantes dos 
aposentados para defender nossos interesses 
junto à Fundação. Gostaria também de 
lembrar que os aposentados e pensionistas 

são minoria; daí, a importância de votar nos 
nossos candidatos. É importante que todos 
nós nos engajemos na campanha de nossos 
representantes ligando para nossos colegas, 
estimulando-os para votarem nestas eleições 
e para sufragarem os nomes de Paulo e  
Prieto. Tanto um quanto o outro fazem parte 
dos atuais Conselhos da FASC e nosso intuito 
é reelegê-los para mais um mandato. 

Para maiores informações sobre o processo 
eleitoral, vocês poderão acessar a área restrita 
do site da FASC através de senha (www.
fascprev.com.br) para votar no período de 1º 
a 11 de dezembro. Neste sentido, chamamos 
sua atenção para a leitura da entrevista que 
Paulo Borja, nosso atual representante junto 
ao CD, concedeu ao Em Pauta mostrando a 
importância desta representatividade.

De resto, quero agradecer aos nossos 
associados (as) pela colaboração que vem 
prestando para a atual diretoria da APASC 
e desejar-lhe um santo e feliz Natal e um 
Ano Novo, repleto de esperanças para que, 
em 2021, possamos voltar a nos reunir 
presencialmente.

Um forte abraço do,

J.R. Cosmo - Presidente da APASC
jrcosmo2011@gmail.com 

 

A PALAVRA DO PRESIDENTE



1. Qual a importância da eleição para 
os participantes da FASC? 
 
Antes de mais nada, a FASC é a gestora do 
patrimônio que acumulamos ao longo de 
nossa trajetória na Souza Cruz (SC), agora BAT 
BRASIL. Ela tem excelente  administração, é 
dirigida por diretoria indicada pela SC e tem 
Conselhos Deliberativo (CD) e Fiscal (CF). 
 
Cada Conselho possui 3 membros, dois 
indicados pela mantenedora da FASC, a 
SC, e o terceiro é eleito por voto direto dos 
associados, ativos e aposentados. 
 
Como as decisões relevantes da diretoria 
da FASC são referendadas pelo CD e suas 
contas são fiscalizadas pelo CF, é importante 
que os conselheiros eleitos tenham 
conhecimento dos anseios dos associados 
e capacidade de representa-los. 
 

ENTREVISTA EM PAUTA

Como aposentado e pai de família, conheço a 
relevância do complemento de aposentadoria 
proporcionado pela FASC e a importância 
de conscientizarmos os mais jovens a 
contribuir desde cedo para formação do seu 
complemento de  aposentadoria.  

 2.  Por que se candidatar ao CD da 
FASC? 
 
Como disse, a  FASC tem bons controles, 
gestão séria e muito competente. Sinto 

Em dezembro de 2017, pela primeira vez, APASC conseguiu eleger representantes no 
Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal da FASC, respectivamente Paulo Borja e 
Angel Prieto. 

De 1 a 11 de dezembro, período de votação,  
eles tentarão se reeleger  e contamos com os 
associados para manter nossos representantes
na FASC.

Segue entrevista com Paulo Borja, também 
disponível no site da APASC.



satisfação de colaborar com minha 
experiência profissional, conhecimento das 
operações e visão das necessidades dos 
funcionários, aposentados e pensionistas, 
BDs e CDs, tendo em vista que trabalhei na 
Souza Cruz por mais de trinta anos.
 
Também, acho importante a presença 
de aposentados nos Conselhos da FASC, 
para contribuírem com suas experiências 
profissionais e de aposentados, além 
de reforçarem a governança com sua 
independência.
 
 
3. Qual é a sua experiência profissional?
 
Sou contador, trabalhei na Deloitte e na Ernst 
Young, duas das maiores firmas de auditoria 
do mundo, onde aprendi muito sobre 
controles, finanças  e prevenção de riscos.
 
Em 1981, entrei na SC, onde  trabalhei entre 
outras áreas em finanças, contabilidade, 
tesouraria, apuração de tributos, planejamento 
tributário, controle financeiro das operações 
com as BATs, controle de exportação de: 
tabaco, cigarro, serviços de laboratório e 
de informática.  Conheço unidades da SC e 
suas operações e vivenciei as necessidades 
dos funcionários. Lembro também que fui 
membro do CF da FASC indicado pela SC.

Não deixe de votar! 
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É inerente ao ser humano a necessidade 
de ser ouvido e respeitado e, a partir desse 
anseio, a sociedade criou diversos meios para 
que essas atitudes aconteçam. Os Conselhos 
Deliberativos são órgãos dentro de uma 
empresa ou organização, que basicamente 
sustentam esse papel de representatividade 
das ideias de quem os compõe — associados 
e pensionistas, trazendo para a nossa 
realidade na APASC — bem como também 
comportam em seu escopo de trabalho, 
tarefas administrativas e de fiscalização. 
Também é responsabilidade dos Conselhos 
Deliberativos, aprovar o orçamento anual 
e acompanhar sua execução, praticando 
uma política de gestão e exercendo uma 
participação ativa em decisões estratégicas.

No geral, esse Conselho em específico, 
precisa ser formado por pessoas que 
expressarão os valores e a visão da 
instituição, e essa participação efetiva garante 
uma boa condução organizacional —  que 
são itens imprescindíveis à sustentabilidade 
da mesma. Portanto, torna-se valioso que 
tomemos conhecimento técnico sobre o que 
e como as pessoas que virão a desempenhar 
esse papel o farão, mas mais do que isso, 
é preciso que essas figuras também estejam 
de acordo com o desejo e as angústias dos 
que votaram. Aliás, vale ressaltar que as 
pessoas que votam nesse processo eleitoral 
também são membros importantes, que 
apesar de não comporem esse espaço no 
que tange a decisões concretas, constituem 
parte da organização, e precisam ser ouvidos 

e incluídos dentro dos debates que 
tomam corpo entre os conselheiros.

Dessa forma, relacionando o que foi exposto 
até aqui, quero inspirar você a se tornar um 
tomador de decisão, pois somente exercendo 
esse poder você será percebido, tornando-
se possível de fato que as coisas se definam 
como você gostaria. A FASC está em processo 
eleitoral, chegando ao fim no primeiro 
decanato de Dezembro. É importante que 
haja uma representação de todos os grupos 
que fazem parte dela; por esta razão, pense 
nisso e vote com consciência.

Redação - Rafaela Silva

A IMPORTÂNCIA DOS CONSELHOS
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Maria Ermelinda Lins
Mauro Cesar Bastos 
Rodrigues

Edward Manoel dos Santos

Octavio Hervé Furtado 
Sergio Francisco Simon

Kertha Schneider

Arisio de Oliveira Costa

Dagoberto Eduardo Jaeger
José Adenildo da Silva

Edegar Elisio Lehmann

Carlos Alberto Meneguelli

Fernando Martins Soares 
Josefino Antonio Ferreira 
Borges

José Rossa
Maria Elza da Silva Gusmão 
Azevedo

Nelson Bennemann

José Roberto Cosmo

Constantino Giorno

Adari Vassori
Armando Hugo Meinhardt
Heloisa Helena Silva de  
Matos
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Waldecy de Andrade Pires 
Ferreira 

Sebastião de Paula Almeida
Antonio Carlos Moutinho 
Lima

Waltenir Campos Danielski

Alvino Costa Filho 
Eliana Maria Pinto de Oliveira
João Ervino Goldmann

Moacir Coutinho

Milton de Carvalho Cabral

Angel Correa Prieto

Abel Vidal de Souza

Darci Gründling

Antonio Duarte Carvalho de 
Castro

Nelsio Clemente Storch

Luiz Constantino Santi

Solange Maria Pechmann

Pedro Benigno Leal Santos

Agostinho Pinto

Marcio Vieira

Hélio Adolfo Fensterseifer

Deise Justen Chaves

Lorivaldo da Silva Raupp

Markus Ignacio Sulzbach

Eugênio Becegato

Victor Dalmolin

 

Letícia B. Lemos Sampaio

Maximiliano Dallarosa 
Mozart de Figueiredo Galvão

Mário da Silva Simões Bóia



Siga a APASC nas redes sociais! Informações, novidades e muito mais.
Acesse www.facebook.com/apascaposentados

WWW.APASC.COM.BR - (21) 2426-0724 - @APASCAPOSENTADOS
Jornalista responsável - Gabriela Albuquerque


