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MENSAGEM DO PRESIDENTE  

 
Caro Associado, 

Um dos objetivos da nossa associação, se não o principal, é reunir a maior 

quantidade de aposentados e pensionistas da Previ-Siemens, num ponto de 

encontro comum, e dar continuidade ao relacionamento havido por tantos 

anos dentro da mesma empresa. 

Orientados por esse objetivo, em julho p.p. enviamos uma carta para todos os 

aposentados não-associados, apresentando os objetivos da Associação, as 

relações com a Previ-Siemens e as empresas patrocinadoras e as realizações 

como convênios, eventos culturais, palestras e passeios. 

A resposta foi o significativo aumento do número de associados, passando 

para um total de 344, alcançando assim cerca de 45% do total de aposentados 

da Previ-Siemens. 

Como muitos dos aposentados estão espalhados por todo o Brasil, estamos 

trabalhando para fortalecer as diretorias regionais, como Curitiba, Rio de 

Janeiro, Porto Alegre (Gravataí), Belo Horizonte e Recife, onde se encontram 

boa parte dos 55% dos aposentados ainda não-associados. 

Certamente obteremos um maior êxito se esse trabalho não ficar restrito 

apenas à diretoria da AAPS, mas tiver o envolvimento de todos os 

associados, cada um convidando um não-associado a fazer parte do nosso 

convívio. 

Um forte abraço a todos. 

Aurelio Suriani - Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ASSOCIADOS QUE INTEGRAM OS ORGÃOS DIRETIVOS DA AAPS DESDE  1º DE JULHO DE 2012 ELEITOS EM ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2012. 

 
DIRETORIA EXECUTIVA 
Diretor Presidente – Aurélio Suriani 
Diretor Administrativo – Carlos Max Manasse Baruch 
Diretor Financeiro – Karl George Batschinski 
CONSELHO DELIBERATIVO 
Membros efetivos -  Álvaro Wormser  ;  Arturo Lobato Monastério ; Mario Saito ; Nubia Maria Balensifer Oliveira ; Ronald Joseph 
Eckmann 
Membros suplentes  - Alexander Gromow ;  Germano Ramlow Neto 
CONSELHO FISCAL  
Membros efetivos – Antônio Machado Filho ;  Gilberto Nunes da Costa ; Gerson Antoniel 
Membros suplentes -  Marco Antônio Berbel Pintor  ;  Ronaldo Cavalieri 
CARGOS ADICIONAIS ( por convite da Diretoria Executiva) 
Diretor de Comunicação - Antonio Gabriel Junqueira Filho   
Comitê de Comunicação –  Daniel A Purwin e Mario Becker 
Diretor de Organização de Eventos – Francisco Rosa 
Diretor Regional (Curitiba)- Gilberto S. Neves Jr. 
Coordenador Regional de Eventos ( Rio de Janeiro) – Jorge Carneiro 
Coordenador Regional de Eventos (Jundiaí) – Carlos Haluska e Orivaldo Tedesco Filho 
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• Em breve mais fotos em nosso site http://www.aaps.org.br  

ENCONTRO DE APOSENTADOS DA PREVI SIEMENS 

 

Por sugestão da AAPS, a diretoria da Siemens realizou um 

encontro em 09/08/2012 , em S. Paulo, convidando todos 

os Aposentados da Previ. Na  aportunidade o Sr. Paulo 

Stark – Presidente da Siemens – falou sobre a 

reorientação do portifólio de produtos com a criação da 

Divisão IC-Infraestruture and City e a evolução dos 

principais indicadores. Mostrou preocupação no curto 

prazo com a queda de investimentos no Brasil. Também 

compareceram os Srs, Ricardo Lamenza (Energy) , Peter 

Haendel (Industry), e Armando Lopes (Healtcare) que 

,após comentarem os indicadores de suas áreas , se 

submeteram a uma seção de perguntas e respostas. 
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Passagem do bastão 

 

Assim como nas competições 

esportivas, a diretoria anterior 

da AAPS fez a “passagem do 

bastão” para a atual diretoria 

com uma comemoração no 

Cherubin Grill & Bar, de 

propriedade de nosso associado 

Jose Cherubin. 

EVENTOS 

 

1. Tivemos no dia 20 de setembro a visita em grupo da AAPS , com 25 adesões, à exposição 

Impressionismo: Paris e a Modernidade – Obras-Primas do Museu d’Orsay

 no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo. Após a visita, a maioria estendeu o encontro 

 

 num bate-papo no Café do centro cultural. 

 

2. Próximo evento: Visita à Voith Hidro em 23/10/2012 
 

3. Aproxima-se o final do ano. Temos a meta de realizar um almoço/jantar de confraternização em 

 todas a regionais. 

 

Em São Paulo, agendem o dia 27 de novembro para o jantar de confraternização. 

 

Em Jundiaí, Curitiba e Rio de Janeiro, teremos novidades brevemente. 

 

Em Porto Alegre/Gravataí, há tratativas. 

 

 Em Belo Horizonte, a viabilizar. 
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Idoso ou Velho 
 

Idoso  é  quem tem privilegio de viver a longa vida... 
  Velho e quem perdeu a jovialidade 
A idade causa a degenerescência das células... 
  A velhice causa a degenerescência do espirito. 
Você é idoso quando sonha... 
  Você é velho quando apenas dorme. 
Você é idoso quando ainda aprende... 
  Você é velho quando já nem ensina. 
Você é idoso quando se exercita... 
  Você é velho quando somente descansa. 
Você é idoso quando tem planos... 
  Você é velho quando só tem saudades. 
Você é idoso quando curte o que lhe resta da vida... 
  Você é velho quando sofre o que o aproxima da morte 
Você é idoso quando indaga se vale a pena... 
  Você é velho quando sem pensar, responde que não 
Você é idoso quando ainda sente amor... 
  Você é velho quando não sente mais do que ciúmes e possessividade 
Para o idoso a vida se renova a cada dia que começa... 
  Para o velho a vida se acaba a cada noite que termina 
Para o idoso o dia de hoje e o primeiro do resto de sua vida... 
  Para o velho todos os dias parecem o ultimo da longa jornada. 
Para o idoso o calendário está repleto de amanhãs... 
  Para o velho o calendário só tem ontem 
Enquanto o idoso leva urna vida ativa, plena de projetos e preenche de 
esperanças, 
  o velho vive horas que se arrastam, destituídas de sentido 
Enquanto o idoso tem os olhos postos no horizonte de onde o sol desponta, 
  o velho tem a sua miopia voltada para as sombras do passado. 
Enquanto as rugas do idoso são bonitas porque foram sulcadas pelo sorriso, 
  As rugas do velho são feias porque foram vincadas pela amargura. 
Enquanto o rosto do idoso se ilumina de esperança., 
  o rosto do velho se apaga de desanimo. 
Idoso ou velho podem ter a mesma idade cronológica, mas ter idades 
diferentes no coração ! 
(Extraido do Livro "Aprenda a Curtir seus anos Dourados", de Jorge R. 

Nascirnento). 
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VANTAGENS ADQUIRIDAS QUANDO SE CHEGA A UMA CERTA IDADE 
 

1 – Os sequestradores não se interessam mais por você. 

2 – De um grupo de reféns, provavelmente serás um dos primeiros a ser liberado. 

3 – As pessoas lhe telefonam às 9 da manhã e perguntam: “te acordei?” 

4 – Ninguém mais o consideram hipocondríaco. 

5 – As coisas que você comprar agora não chegarão a ficar velhas. 

6 – Você pode, numa boa, jantar às seis da tarde. 

7 – Você pode viver sem sexo, mas não sem óculos. 

8 – Você curte ouvir histórias das cirurgias dos outros. 

9 – Você discute apaixonadamente sobre planos de aposentadoria e planos de saúde. 

10 – Você dá uma festa e os vizinhos nem percebem. 

11 – Você deixa de pensar nos limites de velocidade como um desafio. 

12 – Você para de tentar manter a barriga encolhida, não importa quem entre na sala. 

13 – Você cantarola junto com a música do elevador. 

14 – A sua visão não vai piorar muito mais. 

15 – O seu investimento em planos de saúde finalmente começou a valer a pena. 

16 – As suas articulações passam a ser mais confiáveis do que o serviço de meteorologia. 

17 – Seus segredos passam a estar bem guardados com seus amigos, porque eles os 

esquecem. 

18 – Uma noite e tanto significa que você não teve que se levantar para urinar. 

19 – Sua mulher diz: “vamos subir e fazer amor”, e você responde : “escolha uma coisa 

 ou outra;  não vou conseguir fazer as duas”. 

20 – As rugas somem do seu rosto quando você está sem sutiã. 

21 – Você não quer nem saber onde sua mulher vai, contanto que não tenha que ir junto. 

22 – Você é avisado para ir devagar pelo médico e não pelo policial. 

23 – “Funcionou”, significa que você hoje não vai precisar ingerir fibras. 

24 – “Que sorte”, significa que você encontrou seu carro no estacionamento. 
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Antes e depois de uma Auditoria 
 

 
 
 
 

Participe ! Para contribuir de alguma forma para o conteúdo deste NEWSLETTER, entre em contato conosco através do e-

mail aaps@aaps.org.br  , 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.   

Situação do site AAPS.ORG.BR 

O site da AAPS, hospedado na Locaweb, foi alvo de hackers em julho de 2012 que destruíram todo seu 

conteúdo, inclusive os e-mails xxxxx@aaps.org.br lá existentes. 

Estamos em contato com a empresa de desenvolvimento, tentando recriar nosso site, com poucas alterações em 

relação ao layout e  conteúdo.  

Os e-mails já foram recriados, com alteração da forma de acesso que passou a ser webmail.aaps.org.br.  

Aqueles que tinham e-mail favor entrar em contato com Sra. Sueli para receber a nova senha inicial. 

Assim que o novo conteúdo estiver disponível, divulgaremos. 

Aqueles que quiserem fazer sugestões, comentários ou tiverem contribuições a dar sobre o site podem entrar 

em contato conosco pelo e-mail aaps@aaps.org.br. 

 

Pesquisa NEWSLETTER AAPS 

 

Diga-nos como você gostaria de receber o Newsletter: 
 - somente por e-mail ? 
 - pelo correio – em papel ? 
 - ambos ? 

Fale conosco! Informe-nos por e-mail aaps@aaps.org.br ou pelo telefone 11-3969-2666 ou por carta 

endereçada a Rua Minerva, 28 – Sala 5 – CEP -5007-000 -      São Paulo - Capital 


