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Prezados Associados, 

Um novo ano se inicia e esperamos que 
com ele venham somente coisas boas 
para todos nós. Em 2022 as expectativas 
são boas, já que dele se é esperado 
como sendo um ano mais normal 
do que os dois últimos. A vacinação 
avançada com a consequente melhora 
do cenário pandêmico, deve propiciar a 
retomada econômica do país, abrindo as 
portas para a volta da vida normal com 
segurança e menos restrições. A APASC 
não é diferente e também tem metas e 
sonhos para esse novo ano. 

Iniciamos o ano lançando a nossa tão 
almejada campanha de associação, 
buscando trazer mais aposentados e 
pensionistas para compor conosco nossas 
pautas e aspirações para levar a FASC e 
a Patrocinadora. A campanha está sendo 
amplamente divulgada e trabalhada por 
todos os membros da Diretoria e, novos 
associados já estão vindo. Contamos com 
você para apoiá-la: convide seus antigos 
colegas de trabalho, hoje aposentados, 
para se associarem. Nossas vozes ficam 
mais potentes juntas e, certamente, a 
APASC ficará mais forte como entidade 
representativa da nossa classe. 

Avizinham-se também os reajustes dos 
planos de saúde para todos os associados 

e pensão dos aposentados pelo plano BD. 
A APASC está atenta a esses temas.

Vale a pena mencionar também que, no 
ano ora findo, trabalhamos no sentido 
de reestruturar o modus operandi  da 
APASC, tornando-a mais moderna ágil 
e dinâmica e “internetizada”. Para isso, 
fizemos uma atualização do cadastro dos 
associados, reformulamos o lay out e o 
conteúdo do “Em Pauta”, modernizamos 
o site e criamos mais um canal de 
comunicação por Whatsapp, bastante 
bem aceito pelos associados. Além disso, 
nos preocupamos em dar uma visão 
do que é a Associação, seus objetivos, 
razão de ser e conquistas. Tudo isso está 
disponível no site www.apasc.com.br. 
Em linha com o propósito de aumentar 
o quadro de associados, fizemos um 
levantamento dos aposentados ainda não 
associados e coletamos seus contatos, 
descobrindo então qual o “estoque” 
de potenciais futuros associados - são 
pouco mais de 200.

Por fim, a Diretoria Executiva gostaria de 
expressar mais uma vez o agradecimento 
pela participação daqueles que 
responderam ao questionário da pesquisa 
o que nos deu uma bela “fotografia” 
de como a APASC e os serviços de 
apoio ofertados pela FASC e BAT são 
percebidos pelos seus membros, 

PALAVRAS DA DIRETORIA



permitindo assim dar melhor foco a 
nossa gestão. É importante salientar que, 
naquilo que interessa, já compartilhamos 
os resultados com a Diretoria da FASC 
e futuramente faremos o mesmo com a 
BAT. Estamos otimistas e muito contentes 
por isso.  

Diretoria APASC        
apasc@apasc.com.br
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Guido Knies

Gilberto Mueller
Ralph Richard Frank

Maria Regina de Abreu Coelho

Antonio Aragão Porto
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Romildo Portes Kempinski
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Edson Anuseck
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Paulo Roberto F. de Aguiar
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Lydio de Souza Pires

Leonel Luis Holz Freitas
Paulo Eduardo P. C. da S. 
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Francisco Cesare
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Claudio Bellotti

Clinio Jose Bernardi
Claudio Aranalde

Orlando Pires do Nascimento

Antonio Ezio Bruno
Lora Maria Trasel

Osorio Tuyuty de Bitencourt

Haroldo Roedel

Clarice Yvonne Herriot
Joacir Sergio Casagrande

Nilson de Souza Brandão
Carmen Lucia P. Gomes

Marlise Kothe

Maria Célia C. Figueiredo

José Martins Cabral

Leyde Oliveira Troise

Ilory Franke

Marcos José F. Novellino

Godofredo Caetano F. Soares

Constantino L. N. de Mendonça
Mario Humberto de Lara
Paulo Zeli Lenz Trindade

Antonio Pontes

Ivanette Dias Marchi



Em mais uma coluna de entrevistas 
do nosso periódico, hoje trouxemos 
o último membro do Conselho 
Deliberativo da APASC a ser 
entrevistado, Ademar Vandressen.

1. Como você se apresentaria, hoje, 
para os membros da APASC? 

Que hoje faço parte de APASC e estou 
aqui, próximo, para esclarecer possíveis 
dúvidas. Que as diferenças sejam 
superadas e que a APASC cada vez mais 
se coloca próxima de seus associados. 

2. Há quanto tempo você faz parte 
da APASC?

Trabalhei 41 anos na Souza Cruz e faço 
parte há 4 anos e meio da APASC.

3. Por que você considera a APASC 
importante? 

A APASC é muito importante, pois é o elo 
de ligação direta entre a Fundação e o 
associado. E eu, como associado, tenho 
o dever de contribuir e representar toda 
a comunidade em seus mais diversos 
direitos enquanto tal, para que esta 
sintonia seja cada vez melhor.

ENTREVISTA: CONHECENDO OS NOVOS 
MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

ENTREVISTA

Foto de Ademar Vandressen.



Iniciamos nessa primeira edição de 
2022 do Em Pauta, uma nova série 
de entrevistas com associados. A 
intenção é, principalmente, mostrar 
como há muita vida a ser vivida 
após o encerramento das atividades 
assalariadas. Na primeira entrevista 
trazemos a participação de Saul 
Bianco, que nos conta sobre seus 
hobbies e novos rumos depois de 
aposentado. 

Foram quase 32 anos e uma 
experiência de vida incrível. 
Muito trabalho, sem dúvida, mas 
muitas recompensas e satisfações. 
Tenho o maior orgulho de na minha 
carteira de trabalho ter apenas um 
empregador. Aliás, como muitos colegas 
que fazem parte da nossa APASC. 
Como Engenheiro Agrônomo, recém 
formado iniciei as atividades no então 
Departamento de Fumo, atuando na 
área de pesquisa agrícola nas Unidades 
de Tubarão e Santa Cruz do Sul, mas 
a grande mudança na vida profissional 
foi a transferência para a área de 
Assuntos Corporativos, na Matriz, na 
lendária Candelária 66. Uma mudança 
radical em termos de atividades, mas 
a oportunidade de ampliar em muito 
os horizontes em todos os aspectos. 

Em 1984 retorno ao DF, em 
Florianópolis, (onde conheço também 
minha cara metade, Alcinita) e mais tarde 
ainda para as unidades de Blumenau e 
Santa Cruz do Sul, onde me aposento. 
Desde a aposentadoria em 2005 sou 
associado da APASC. A entidade que de 
forma muito eficiente está integrando, 
unindo e defendendo os interesses de 
seus associados. E promovendo uma 
comunicação interessante de ex-colegas 
que agora fisicamente estão distantes. 

A Enologia é um projeto de vida. 
A família sempre teve uma forte ligação 
com o mundo do vinho. Meu avô nasceu 
na Itália e veio ainda criança para o Brasil, 
com os bisavós que eram agricultores 
e lá produziam vinho e continuaram 
produzindo na região colonial italiana em 
Caxias do Sul, onde passaram a viver. 
A atividade principal da família 
foi uma tanoaria que produzia 
barricas e pipas para vinho. Meu 
avô e também meu pai sempre 
produziram o vinho para a família. 

Com essa forte influência sempre nutri 
o sonho de um dia produzir vinho.   
Foi o plano para a aposentadoria. Com 
a facilidade de ter a cidadania italiana 
pude fazer um curso técnico junto 

VIDA DE APOSENTADO

ENTREVISTA 
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ao Veneto Agricoltura e Enologia, em 
Conegliano, bem próximo de Veneza. 
Durante um ano inteiro, foi um verdadeiro 
mergulho no mundo da uva e do vinho.  
Com toda essa bagagem, busquei 
uma área na Serra Catarinense, 
região que estava se destacando 
como produtora de vinhos especiais. 
Passou a ser um projeto 
de vida, meu e de Alcinita. 
A vinícola Leone di Venezia (o nome está 
ligado a origem da família) está sediada 
em São Joaquim/SC, cercada pelos cinco 
hectares de parreiras exclusivamente 
com castas italianas e uma belíssima 
paisagem. A arquitetura foi inspirada 
num palácio italiano e as instalações 
e equipamentos planejados para 
elaboração de vinhos de alta qualidade,  
pensadas também para o enoturismo. 
São produzidas a cada ano cerca 
de 25 mil garrafas, entre tintos 
brancos, roses e espumantes. 

Mas se engana quem 
pensa que é um hobby. 
Embora seja considerada uma 
vinícola pequena o trabalho é muito 
grande e envolve todas as etapas 
que vão desde o cuidado com as 
parreiras para uva de qualidade até o 
engarrafamento, que no caso de alguns 

vinhos tintos, pode demorar dois ou 
três anos, se passarem por barrica. 
Mas a paixão é muito grande. 
É o trabalho realizado com 
prazer, com esmero e que resulta 
num ganho significativo de 
satisfação e qualidade de vida. 
Vale lembrar que a forma de administrar, 
conduzir as atividades e coordenar 
a equipe, que é muito unida, é com 
o conhecimento e o aprendizado 
de todos os anos de Souza Cruz. 
Cursos, treinamentos, avaliações, 
mas a rica convivência e trabalho 
com centenas de colegas de todas 
as áreas, trouxe a bagagem principal 
para a condução desse projeto. 

Essa experiência ajudou também 
na integração com outras vinícolas. 
Temos uma entidade chamada “Vinhos 
de Altitude Associados”, da qual tive 
a oportunidade de participar como 
Diretor Técnico durante cinco gestões. 
Gostaria de fazer um convite a todos  
os colegas associados da APASC, para 
virem conhecer a vinícola Leone di 
Venezia. Poderemos botar a conversa 
em dia e degustar ótimos vinhos. Salute 
a todos!
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Fotos de Saul Bianco com sua produção de uvas e panorâmica de sua vinícola, 
Leone di Venezia.



CAMPANHA ASSOCIAÇÃO 

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

A APASC está com rodando sua Campanha de Associação de novos Aposentados 
e Pensionistas e você, associado, pode contribuir! O objetivo é aumentar a nossa 
comunidade e potencializar nossa representação junto a BAT e a FASC. Compartilhe 
o panfleto com algum amigo ou amiga que seja aposentado ou pensionista pela 
Souza Cruz e ainda não esteja associado. Juntos somos mais fortes! 
 

Clique aqui para ir ao site e visualizar o panfleto completo.

https://www.apasc.com.br/uploads/arquivos/panfleto-campanha-associados-apasc.pdf
https://www.apasc.com.br/uploads/arquivos/panfleto-campanha-associados-apasc.pdf
https://www.apasc.com.br/uploads/arquivos/panfleto-campanha-associados-apasc.pdf

