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O QUE MAIS ME ENCANTA: MINHA HISTÓRIA NA SIEMENS!  

 

Quem o conhece – sim, estamos falando aqui de muitas pessoas - sabe que o teor desta matéria teria uma 

narrativa em primeira pessoa. 

 

Preservamos intacta a sua narrativa, porém decidimos incluir uma breve introdução, para melhor ilustrar o 

significado da sua passagem pela empresa na formação de jovens talentos e até de profissionais mais 

experientes, além da participação no desenvolvimento e marketing de produtos, vendas, logística e 

publicidade, grande parte na área de telecomunicações, durante décadas na Siemens. Corremos o risco de 

omitir pelo caminho muita coisa de valor. 

 

Sua fala pausada e de forma didática, pode ser uma herança da sua passagem marcante pelo centro de 

treinamento, enquanto que a inspiração para criar como um relâmpago seus famosos trocadilhos e frases 

enigmáticas de efeito, isto só ele saberia explicar a fonte.   

 

Quem sabe ele não aproveitaria para completar, garantindo que na realidade o seu talento com microfones 

e palestras tem relação com o clube do coração, aquele lá da Rua Palestra Itália. 

 

Tratar com aqueles garotos – eram poucas meninas naquela época- orgulhosos por trabalhar numa 

empresa como a Siemens sendo parte de uma grande família, cheios de sonhos, ansiosos para receber seu 

diploma e “pegar logo no batente”, parecia por si só uma grande realização para o jovem criativo e 

enérgico Professor Guilherme Puleghini, o nosso Guime, que era como o seu pai o chamava. 

 

Realmente uma verdadeira escola e um admirável legado. Quantos jovens talentosos passaram por aqueles 

“bancos", fizeram carreira e retribuíram com seu conhecimento para os negócios da empresa? 

Poucos profissionais podem se dar ao luxo de poder escolher para comemorar o dia da sua profissão como 

professor, como executivo de vendas, como publicitário, ou afinal, como cantor. Amante da boa música, 

tem o astro americano Tony Bennett como grande ídolo artístico. Na verdade, Guime se dedicou até 

mesmo à arte, quem sabe milenar, de marchetaria. 

 

Bem, o restante da sua história, deixamos por conta da sua própria narrativa: 

 

Esta é a minha história na Siemens 

 

Ano de 1965!                                                                                                                                                                                      

Eu era quase um menino. Estava com 23 anos e desempregado, após 9 anos em uma fábrica de rádios e 

televisores.                                                                                                                                                                                        

 

Eu soube que uma GRANDE EMPRESA (não sabia o nome), na Lapa de Baixo, estava recrutando pessoal.  

Primeiro dia- Lá chegando, estendi meu braço por cima de várias cabeças de gente ansiosa como eu e 

entreguei minha Carteira Profissional nas mãos do primeiro avaliador. Uma rápida leitura dele e, me 

olhando nos olhos, perguntou:  
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-“Dez anos só nessa empresa ?”  

-“Não, senhor. Só nove” 

 

Imediatamente, me mandou entrar! 

 

A partir daí, minha vida se transformou em um turbilhão. Fui encaminhado para a Seleção (Delmira Anibal) 

e, no momento seguinte, eu estava diante de um alemão difícil de entender ( Viktor Nelzow). 

 

Quinze minutos depois, eu estava , juntamente com Nelzow, na presença de um daqueles que viriam a ser 

meus grandes incentivadores e amigos: Moacyr Brant , Chefe da OF-C-COM (Oficina, para os íntimos). 

Meia hora mais tarde, eu estava na Oficina de aparelhos de Medição, defronte a um aparelho que eu nunca 

tinha visto . 

 

VOU ACELERAR A HISTÓRIA--- 

 

Então, Moacyr colocou em minha mãos uma folha de papel milimetrado, lápis, borracha. 

-“Faça o esquema disso! Quando estiver pronto, me avise” 

Pedi um Multiteste, que apareceu na hora.  

Fiz o esquema, desenhando com símbolos que eu conhecia de Rádio e Televisão. Não foi difícil! 

Segundo dia - Avisei Moacyr! Prontamente, ele me deu o ESQUEMA ORIGINAL e mandou que eu 

comparasse e consertasse o aparelho. Ferro de soldar na mão. Mãos à obra. 

Terceiro dia- Moacyr me fala: “Parece que já está pronto”. E, em uma atitude que me assustou, pegou o 

plug e inseriu na tomada. O ponteiro se deslocou e parou em 29°! 

-“Aprovado ! Você acaba de dar um lucro de $100.000 (acho que eram cruzeiros). Esse é um Termômetro 

dos Fornos do Matarazzo.”  Quase desmaiei! Acho que o meu salário era algo como $2.000. 

Nesse dia, conheci Osvaldo Mattiolli, meu guru e amigo, que nunca me sonegou informações. 

Dois anos depois, sob a supervisão desses dois, eu já conhecia 90% dos equipamentos Telefônicos da 

Siemens. 

 

Foi quando Martin Melcop, Diretor da área de Telecomunicações, postou-se atrás de mim, observando meu 

trabalho.                                                                                                                                                                                                 

-“Se você ficar insistindo, nunca vai achar o problema. Levante, acenda um cigarro e vá dar uma volta pela 

Fábrica. A solução virá”. Eu ainda fumava. Sábias palavras! 

 

No dia seguinte, veio ver o resultado. Positivo!  

Então, ele fez o convite que mudou minha vida. Ele criou um curso de Telecomunicações no CTP (Centro de 

Treinamento) e EU seria o instrutor!!!  

Primeiro, foram 2 Aprendizes (Nelson Queirós e Torao Massuda).  

 

Depois mais 5, mais 5... (cursos de 3 anos, com estágios na Manutenção e Montagem), Assistentes Técnicos, 

Clientes, Vendedores. Estimo que em 8 anos tenham sido cerca de 1400 alunos. Incluindo Cursos das 

Teleimpressoras T-100. 
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Fizemos um Convênio com o SENAI e montamos o Centro de Treinamento de Vila Mangalot.                                 

Mituru Kakuta e eu, “roubamos” o antigo NEHA II G que atendia a Fábrica Lapa e o instalamos no SENAI.          

 

Mistério do desaparecimento do NEHA fica esclarecido. Rsrsrs. 

O incêndio do ANDRAUS fez com que fossemos deslocados para o SENAI da Barra Funda, com cursos para 

Aprendizes, Assistentes Técnicos, Clientes e Vendedores, às vezes, simultaneamente. 

 

Apareceu, então, o interesse da TEL VP (Mario Pollastri).                                                                                            

 

Fernando Scaranello foi quem fez o convite e fui de mala e cuia para a Área de Vendas cuidar de um 

Produto, o KS 5/32, no qual eu não acreditava muito. Mas, já estava iniciada a “gestação” da Linha 

Masterline, que viria a ser a grande rival da GTE.                                                                                                                                                                             

 

O Treinamento do SENAI ficou em ótimas mãos (Silvino Amaro). 

Dei palestras para Clientes, em Filiais e para todas a TELES do Brasil.  

 

Quando na ABINEE, a TELEBRAS me incumbiu de elaborar a minuta da NORMA PARA KS e 

CHEFE-SECRETÁRIA.          

 

Foi aprovada quase unanimemente, exceção (claro) da GTE.  

 

Em 1973, fui para a Argentina (4 meses) para preparar a implantação do CURSO DE ESK 10.000-E para 

funcionários do Brasil, para atender a TELEPAR. Montamos o Centro de Treinamento no Colégio Bom Jesus.                                                                                                    

 

Mais um desafio profissional. Aceitei. Errei muito, mas acertei bem mais! 

 

O apoio familiar foi fundamental em todo esse período. 

 

ACELERANDO !!! 

Fui Gerente da Filial BH, acumulei a Filial Brasília nesse período e voltei para assumir a EQT-IA, com ênfase 

no Processamento de Pedidos e Publicidade. 

 

Agora, chega de falar da Siemens Profissional. 

 

MÚSICA - Durante esse tempo, não me distanciei da Música. Dr. Bahiana (Presidente da Equitel) era 

habituée de nossos Karaokês. Cantava bem! Voz de Baixo Profundo, grave e adorava cantar em Francês.                                            

 

Quando me aposentei, em 1997, dei espaço para minhas outras paixões: Curso de Canto (até hoje, com 

Mestre Gava), Marchetaria e Pintura.           

 

A Música abriu os horizontes de minhas relações humanas. Hoje, tenho amigos de 13 a 80 anos. Conheci e 

cantei com cantores excepcionais, que acrescentaram conhecimento e técnica à minha forma de cantar.  
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Em 2008, depois de dez anos de aulas, me atrevi a dar meu primeiro show com ingresso pago. Minha 

esposa deve ter pensado que eu havia enlouquecido. Felizmente, plateia cheia! 

 

Essa paixão me permite fazer shows com a presença, inclusive, de amigos da Siemens. 

 

Participei, até com relativo sucesso, de Programas de Auditório e Concursos, como o CANTA COMIGO, 

transmitido para vários países. Eram 7.700 inscritos e eu consegui ficar entre os 26 semifinalistas. Para mim, 

UMA VITÓRIA! 

 

Com tudo isso, ficaram várias lições:  

Nunca pense que você não esteja sendo observado e avaliado.                                                                                                

Faça sempre o melhor que a tua competência permite.                                                                                                            

O ERRO também traz ensinamentos.                                                                                                                                         

Não tenha pudores em dizer NÃO SEI, sem nenhum escrúpulo em perguntar.                                                                  

Se não tiver a quem perguntar, pergunte a si mesmo, sem medo! Você sabe mais do que imagina!! 

 

Guilherme Puleghini (Guime) aposentado, 78 anos e contando... e cantando!! 

 

 

 

 

Biblioteca de Fotos e Filmes: 

Canta Comigo     CLIQUE AQUI 

Programa Raul Gil    CLIQUE AQUI  

Recebe homenagem de Tony Bennett CLIQUE AQUI 

Álbum de Fotos    CLIQUE AQUI 

 

 

  

http://www.aaps.org.br/
https://photos.app.goo.gl/3T5XdG14cMG35wjr9
https://photos.app.goo.gl/CGGk9GjgBEGkAdjQ8
https://photos.app.goo.gl/zB78pq6TsDdekTHj7
https://photos.app.goo.gl/n9gBvE8djo1M9x5m8
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PRIMEIRA VEZ 

 

1. Pela primeira vez o mundo moderno transmite um aparente clima de paz, finalmente sem notícias de 

violências em conflitos; 

 

2. Pela primeira vez em tempos modernos as estatísticas atmosféricas mostram qualidade satisfatória do 

ar nos grandes centros; 

 

3. Pela primeira vez eventos esportivos de grande tradição em todo o mundo foram cancelados ou 

adiados, como NBA, Open de Tênis de Wimbledon, várias etapas da Fórmula 1 – p.ex. o histórico GP de 

Mônaco entre outros, campeonatos milionários de futebol, apenas para citar alguns; 

 

4. Pela primeira vez em tempos de paz os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos foram adiados, interrompendo 

um complexo planejamento de realização; 

 

5. Pela primeira vez eventos culturais e religiosos foram suspensos em sua totalidade, com o fechamento 

de teatros, museus, cinemas, espaços de dança, parques e centros religiosos para o público; 

 

6. Pela primeira vez os frequentadores de restaurantes de todas as categorias, mesmo para aqueles com 

poder aquisitivo, não podem saborear suas refeições e bebidas preferidas em ambientes confortáveis e 

de agradáveis confraternizações; 

 

7. Pela primeira vez viajantes a negócios e turistas ficam impedidos de “velejar” livremente pelo mundo, 

com fronteiras e transportes bloqueados em grande parte (também, para quê?); 

 

8. Pela primeira vez um número grande de pessoas alcança o tão sonhado emprego para trabalhar com 

conforto e liberdade em sua casa, e na verdade também se dão conta das suas pegadinhas; 

 

9. Pela primeira vez a expressão afastamento social, antes de significar apenas um eufemismo para 

solidão, passa a ser entendida também como única medida de proteção à saúde, impondo às famílias o 

distanciamento, separando gerações, casais e amigos próximos, que se viram obrigados a apelar para o 

uso mais intenso da tecnologia; 

 

10. Não é a primeira vez que uma crise global derruba a economia no mundo e que os indivíduos se dão 

conta da sua fragilidade frente às ameaças de novas pandemias ainda sem cura, apesar de tantos 

avanços da medicina.  

 

Mas também não é pela primeira vez que tantos pesquisadores e profissionais de saúde se dedicam tão 

intensamente mesmo sem uma resposta concreta de cura, arriscando a própria saúde para salvar vidas, 

e que pessoas de bem de unem em solidariedade para contribuir com as comunidades vulneráveis. 

 

Por fim, não será a primeira vez que a força e a esperança de todos, pensando positivamente em deixar 

tudo isto para trás, terá sido maior do que a própria crise que nos cerca. 
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APLICATIVO PARA CONTATOS ENTRE OS ASSOCIADOS DA AAPS 

 

O momento atual está nos impondo algumas regras bem restritas de 

relacionamento social, e com isto todos nós estamos sendo levados a utilizar com 

mais frequência os meios que temos de tecnologia para comunicação.  

 

Antes desta terrível crise nos atingir, há vários meses a gente já vem 

desenvolvendo este aplicativo dentro do site da AAPS para facilitar o contato no 

mais puro espírito de “encurtar” a distância entre os associados da AAPS. 

 

A ideia na verdade é muito simples. O aplicativo, servindo como uma agenda de 

contatos coletiva, estará disponível para todos os associados da AAPS, que 

receberão individualmente um nome de usuário e uma senha, a qual poderá será 

alterada posteriormente pelo próprio associado. 

 

Somente a partir do momento em que o associado entrar em sua conta, e habilitar dentro do aplicativo o 

perfil de privacidade dos dados de contatos, é que os demais associados passarão a visualizar os seus 

dados para eventual contato, caso contrário estas informações permanecerão na plataforma com total 

privacidade. Uma vez habilitado, o status de privacidade das informações pode ser alterado a qualquer 

momento pelo associando, ou seja, pode ser revertido para status de não visualização. 

 

Em outras palavras a adesão depende exclusivamente da liberação pelo associado, e acreditamos que pelos 

benefícios da facilidade desta rede de contatos aproximando nossos associados, e também pelo fato de 

que as informações são apenas dados de contatos determinados pelo associado, e nada mais sensível no 

sentido de segurança, contaremos com uma ampla adesão. Afinal a qualidade de vida na nossa terceira 

idade, também está relacionada à sociabilidade. 

 

Terão acesso ao aplicativo somente os associados cadastrados na AAPS, mediante entrada com senha. 

 

A AAPS terá o papel de administrar o aplicativo, incluindo novos associados, e executando demais 

alterações necessárias. 

 

Quais são as informações  

 

Afinal quais informações que podem ser habilitadas no perfil de visualização pelo usuário? 

 

- Nome completo 

- Data de Nascimento 

- Telefones e e-mail 

- Foto pessoal e foto de capa (semelhante ao Facebook) 

- Cidade e Estado apenas (sem endereço completo) 

- Menção de hobbies, habilidades, prestação de serviços, etc. 
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O associado deverá preencher o cadastro de sua conta com estas informações, ou apenas com as aquelas 

que desejar, e em seguida habilitar o perfil de visualização do seu cadastro. 

 

Como entrar na conta e habilitar a visualização do seu cadastro 

 

Vamos descrever um passo a passo muito simples a seguir, mas ao final deste tópico você encontrará um 

tutorial ilustrando as operações em formato de vídeo com duração em torno de 8 minutos, que pode ser 

assistido on-line ou baixado para seu computador ou qualquer dispositivo. 

 

1º. Passo: Entrar na conta e fazer a Atualização do Perfil – operação necessária 

 

• Entrar no site http://www.aaps.org.br/site/login/ ou CLIQUE AQUI 

• Entre com o nome de usuário e senha fornecidos pela AAPS 

• Faça atualização de privacidade para permitir a visualização do seu perfil 

• Complete as informações pessoais que desejar e atualize o perfil 

• Não deixe de pressionar o botão “Update Perfil” para validar suas atualizações 

 

Pronto. O seu perfil já poderá ser visualizado por todos os associados cadastrados. 

 

2º. Passo: Carregar fotos e comentários pessoais – operação opcional 

 

• Carregar uma foto pessoal e uma foto de capa 

• Incluir comentário pessoal, menção de hobbies, oferta de serviços, etc. 

 

3º. Passo: Alterar a senha de acesso ao aplicativo – operação recomendável 

 

• Entrar em “Alterar a Senha”, cadastrar uma nova senha 

 

 

Em caso de dúvida veja o vídeo com um tutorial indicado abaixo, para você “rebobinar” quantas vezes 

quiser: 

 

TUTORIAL: APLICATIVO PARA CONTATOS ENTRE OS ASSOCIADOS DA AAPS   

 

Roda o Vídeo:  CLIQUE AQUI  

 

 

  

http://www.aaps.org.br/
http://www.aaps.org.br/site/login/
http://www.aaps.org.br/site/login/
https://photos.app.goo.gl/wXpJc56kU26AwXwk8
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Jornal Espaço PREVI-SIEMENS 

 

A página da Previ-Siemens (ACESSE AQUI) é o meio eletrônico mais 

importante de informação para os seus beneficiários cadastrados. Além 

de informes online de rendimentos da Previ-Siemens, relatórios e outros 

dados pessoais, os beneficiários poderão ter acesso ao Jornal Espaço 

Previ-Siemens com edições periódicas, abordando temas relevantes para 

os aposentadores sobre o cenário atual. 

Para aqueles que ainda não receberam aviso, divulgamos o link para acesso à 39a. Edição eletrônica do 

Jornal Espaço Previ-Siemens sobre importante tema relativo a investimentos em tempos de COVID-9: 

CLIQUE AQUI 

 

 

 

http://www.aaps.org.br/
https://www.previsiemens.com.br/
http://www.comtw.com.br/espacoprevisiemens/ed39.pdf
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O QUE VI DA VIDA, ENTRE A MINHA JUVENTUDE E A EXPERIÊNCIA!  

 

• O segredo de uma boa velhice não é outra coisa senão um pacto honrado com a solidão 

Gabriel Garcia Marques 

 

• Os primeiros quarenta anos de vida nos dão o texto; os próximos trinta, o comentário. 

Arthur Schopenhauer 

 

• Os velhos desconfiam dos jovens porque já foram jovens. 

William Shakespeare  

 

• Quando me dizem que estou velho demais para fazer alguma coisa, tento fazer mais rápido. 

Pablo Picasso 

 

• A arte do envelhecimento é a arte de preservar alguma esperança. 

André Maurois  

 

• As rugas do espírito nos fazem mais velhos que os do rosto. 

Michel Eugene de le Montaigne 

 

• O jovem conhece as regras, mas o velho conhece as exceções.  

Oliver Wendell Holmes 

 

• Na juventude aprendemos, na velhice entendemos.  

Marie von Ebner Eschenbach  

 

• O velho não pode fazer o que um jovem faz; mas faz melhor.  

Cícero 

 

• Leva dois anos para aprender a falar e sessenta para aprender a calar a boca.  

Ernest Hemingway  

 

• A velhice tira o que herdamos e nos dá o que merecemos.  

Gerald Brenan 

 

• Um homem não é velho até que comece a reclamar em vez de sonhar. 

John Barrymore  

 

• Velho é aquele que considera que sua tarefa está cumprida. Aquele que se levanta sem metas e se deita 

sem esperança. 

Autor desconhecido  
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• O envelhecimento ainda é o único meio que foi encontrado para viver muito tempo. 

Charles Augustin Sainte-Beuve 

 

• Ninguém é tão velho que não possa viver mais um ano, nem tão jovem que hoje não possa morrer. 

Fernando de Rojas 

 

• Todos queremos envelhecer e todos negamos que chegamos. 

Francisco de Quevedo 

 

• Se você quer ser velho por um longo tempo, envelheça logo. 

Cícero 

 

• Nada envelhece tanto quanto a morte daqueles que conhecemos durante a infância. 

Julián Green 

 

• A velhice começa quando a memória é mais forte que a esperança. 

Provérbio Hindu 

 

• As árvores mais antigas dão os frutos mais doces.   

Provérbio alemão 

 

• Quando você é velho na carne, seja jovem na alma.   

Autor desconhecido 
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EVENTOS PROMOVIDOS PELA AAPS 

 

Mesmo nestes tempos, não poderíamos deixar este quadro em branco. Então curta nosso mural de fotos, 

dedicado aos 180 meses da AAPS completados em 2019; elas foram captadas aleatoriamente sem 

retoques dos álbuns da nossa página.  
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Participe! Para contribuir de alguma forma para o conteúdo desta 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) 3969-2665. Nossa assistente Suely terá o 

máximo prazer de lhes atender e repassar as informações ao comitê gestor.   

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. 

http://www.aaps.org.br/
mailto:aaaps@aaps.org.br
http://www.aaps.org.br/

