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RECIPROCIDADE
Vivemos sempre numa via de mão dupla, o que se proporciona ao
próximo de alguma forma é retribuído, inclusive a ausência.
Desde cedo o carinho da mãe é correspondido com sorrisos do filho,
a troca de e-mails é uma forma de reciprocidade, o bom atendimento
de um vendedor é recompensado pela compra do seu cliente, o
abraço entre as pessoas é um reconhecimento de afeto entre nós.
Na nossa vida de aposentados a moeda de troca é sem duvida a
amizade que construímos desde a infância, na escola, e no trabalho
de tantos anos.
Podemos afirmar com segurança que os anos de trabalho na Siemens
nos proporcionaram criar amizades com muitas pessoas, que agora,
na mesma situação de aposentados, são gratos por receber convites
para eventos e assim reencontrar os colegas.
Esta reciprocidade é sem duvida saudável e traz consigo o
reconhecimento do coleguismo de muitos anos. Nesta fase da vida
está comprovado que precisamos conviver com colegas, amigos e
familiares, caso contrário, adoecemos.
A criação da AAPS foi, a meu ver, excelente instrumento de se
manter as amizades com os colegas. Agradeço muito aos membros
dos Conselhos e da Diretoria da AAPS que me apoiaram e me deram
o privilegio de presidir esta entidade nestes últimos dois anos.
Fico à disposição para contribuir de alguma forma nas tarefas de
continuidade e evolução da AAPS, objetivando que todos
aposentados da Siemens façam parte dela.
Abraços a todos
Carlos Baruch
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O que faz uma vida boa? Lições do mais longo estudo sobre a
felicidade
Assista este excelente vídeo da serie TED Talks (Robert Waldinger) que fala sobre
um longo estudo, feito por varias gerações de pesquisadores sobre um mesmo grupo
de pessoas (durante 75 anos) sobre o que faz as pessoas felizes.
https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness

Como funciona a máquina da economia
Esse vídeo explica de maneira sensacional como a economia funciona.
Vale a pena assistir:
https://www.youtube.com/watch?v=W8TFqyWUud0
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Texto sábio, gracioso, verdadeiro provavelmente escrito por uma pessoa
simples mas, sensível
Colaboração: Álvaro Wormser

(leia até o fim para melhor compreender)
"Eu venho de lá, onde o bem é maior. De onde a maldade seca, não brota. De onde é sol,
mesmo em dia de chuva e a chuva chega como benção.
Lá sempre tem uma asa, um abrigo para proteger do vento e das tempestades.
Eu venho de um lugar que tem cheiro de mato, água de rio logo ali e passarinho em
todas as estações.
Eu venho de um lugar em que se divide o pão, se divide a dor e se multiplica o amor.
Eu venho de um lugar onde quem parte fica para sempre, porque só deixou boas
lembranças.
Eu venho de um lugar onde criança é anjo, jovem é esperança e os mais velhos são
confiança e sabedoria.
Eu venho de um lugar onde irmão é laço de amor e amigo é sempre abraço. Onde o lar
acolhe para sempre, como o coração de mãe.
Eu venho de um lugar que é luz mesmo em noite escura. Que é paz, fé e carinho.
Eu venho de lá e não estou sozinho, “sou catador de lindezas”, sobrevivo de
encantamento, me alimento do que é bom, do bem.
Procuro bonitezas e bem querer, sobrevivo do que tem clareza e só busco o que aprendi
a gostar.
Não me esqueço de onde venho e vou sempre querer voltar.
Meu lugar se sustenta do bem que encontro pelo caminho, junto a maços de alfazema e
alecrim.
Assim, sou como passarinho carregando a bagagem de bondade, catando gravetos de
cheiro, para esquentar e sustentar o ninho...
Talvez a vida tenha feito você acreditar que este lugar não existe. Te digo: tem sim, é
fácil encontrar.
Silencie, respire, desarme-se, perceba, é pertinho. Este lugar que pulsa amor é dentro da
gente, é essência, está em cada um de nós. Basta a gente buscar."
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ASSOCIADOS QUE INTEGRAM OS ORGÃOS DIRETIVOS DA AAPS – ELEITOS PARA O BIÊNIO 2016/2017
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Diretor de Eventos
Diretor de Comunicação
Assessor do Presidente

MARCOS ALONSO J. CUNHA
ROGÉRIO DE ANDRADE
MÁRIO SAITO
PETROS KATALIFÓS
MANOEL MISSIAS LOPES CAIRES
WALDYR MONTEIRO

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente
Secretário
Vice-Presidente
Membros efetivos
Membros Suplentes

KARL BATSCHINSKI
FRANCISCO DIAS CURADO ROSA
CARLOS MAX BARUCH
ANTONIO GABRIEL JUNQUEIRA FILHO
SERGIO LUIS DELLAPE MAGRINI
ORIVALDO TEDESCO
JOSÉ LUIS DE LA ROSA MATEOS

CONSELHO FISCAL
Membros Efetivos
Membros Suplentes

ÁLVARO WORMSER
ARTURO LOBATO MONASTÉRIO
ELISETE PERINI MARQUES
GILBERTO IACUZIO
MARCO ANTONIO PEREIRA

CONSELHO ORIENTATIVO
ANTOINE NAOUM MAKSUD
AURELIO SURIANI
BRANKO S. HORN
CARLOS MAX BARUCH
CARLOS H. FLORY
EUCLIDES V. SOARES
HEITOR M. VAZ
HERTZ L. BONORINO
IONEL ILIESCU
MARTIN CRNUGELJ
ROBERTO ZINK
WALDYR MONTEIRO
WALTER ARING

DIRETORIA REGIONAL

Rio
Porto Alegre
Curitiba
Jundiaí

Paulo José de Souza
José Adão Haas
Rogério de Andrade
Orivaldo Tedesco Filho
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Abaixo integrantes da nova Diretoria da AAPS, eleitos em julho/2016

Da esquerda para a direita: Sergio Magrini. Manoel Missias, Petros Katalifós, Marcos Cunha,
Rogério de Andrade, e Mario Saito
5

N e w s l e t t e r AAPS
Edição 04/2016

Em 18 de junho de 2016 foi realizado
um Churrasco de Confraternização
nas dependências da ADC de Jundiaí,
já com a presença dos novos diretores
da AAPS.
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Especialidades Artísticas

Você que tem um hobby, sabe pintar, cantar, fazer artesanato, ou gosta

de fotografar entre em contato conosco. Mande algumas fotos e nos conte
sobre suas habilidades que faremos uma publicação.

Participe ! Para contribuir de alguma forma para o conteúdo deste NEWSLETTER, entre em contato
conosco pelo e-mail aaps@aaps.org.br, ou através do nosso site www.aaps.org.br, FALE CONOSCO,
ou ligando para a AAPS no telefone (11) 3969-2666. Nossa assistente Sueli terá o máximo prazer de
lhes atender e repassar as informações ao comitê gestor.
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