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AAPS Comemora 15 anos
Quase um século separa o início das atividades da empresa Siemens no Brasil, autorizado pelo Presidente da
República Rodrigues Alves, e a fundação da AAPS – Associação dos Aposentados e Pensionistas da
Previ-Siemens.
Foram treze colaboradores de diferentes áreas de negócios da Siemens que identificaram uma série de
necessidades e anseios no grupo de aposentados e pensionistas da Previ-Siemens, e se entregaram com toda
energia para a criação da AAPS.
Atualmente com a adesão de mais de 370 associados em todo o país, a AAPS juntamente com todos aqueles
que sempre apoiaram suas ações, tem muito o que comemorar em sua passagem como jovem debutante.
Foram quinze anos de incalculáveis contribuições, conquistas e reconhecimento, desde um início sempre de
muito trabalho em local cedido ainda nas instalações da Fábrica Lapa até a obtenção de uma sede própria no
bairro de Perdizes em São Paulo, com corpo diretivo, meios de acesso e comunicação, e estatuto social voltados
às necessidades dos associados.
Muito tempo se passou desde a sua fundação, e até hoje a AAPS se mantém fiel ao espírito de criação dos seus
fundadores, mas ao mesmo tempo não poderia deixar de estar se atualizando e ampliando suas ações para
defender os interesses e direitos coletivos dos participantes, promovendo o relacionamento entre os
associados, atividades culturais, convênios importantes com prestadores de serviços, eventos, palestras, canais
de comunicação e estimulando todos os associados a divulgar suas especialidades artísticas e todo tipo de
hobby.
Foto da época, da
esquerda para a direita:
Antoine Maksud, Martin
Crnugelj, Euclides Soares,
Gehard Sengberg (já
falecido), Carlos H. Flory,
Heitor Vaz, Roberto Zink,
Hertz Bonorino, Leandro
Limp (já falecido), Walter
Aring, Ionel Iliescu (já
falecido), Verner Dittmer
(já falecido). Também faz
parte do grupo, mas não
aparece na foto o Branko
Horn
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Abaixo foto do Evento da Assinatura da Ata de Fundação da AAPS

Nada mais digno e oportuno nesta ocasião do que rendermos as nossas homenagens aos inspirados criadores
da AAPS, sempre lembrando que a realização e a continuidade das nossas atividades somente têm sido
possíveis com o apoio e a ativa participação dos nossos associados.

Veja álbum de fotos completo da fundação da AAPS: CLIQUE AQUI

www.aaps.org.br

Página 2

N e w s l e t t e r AAPS
Edição 03/2019
www.aaps.org.br

_____________________________________________________________________________________
Dia Internacional das Pessoas Idosas
O Dia Internacional das Pessoas Idosas é
comemorado em 1 de outubro.
Também conhecido como Dia Internacional do
Idoso, o principal objetivo desta data, além de
homenagear as pessoas de mais idade, é
incentivar a conscientização da sociedade sobre
as necessidades das pessoas idosas.
Para isso, os cidadãos e os governantes devem
estar cientes sobre os papéis sociais que devem
desempenhar, desde o respeito e auxílio aos
indivíduos idosos, até políticas e estratégias (nos
variados setores) que garantam que as pessoas
tenham um envelhecimento com qualidade de
vida e dignidade.
Com o rápido envelhecimento da população mundial, a necessidade de criar cidades e espaços inclusivos
também é um assunto emergencial a ser debatido nesta data.
Ao longo desta data, são realizadas diversas palestras, workshops e demais atividades direcionadas para todos
os públicos sobre as mais variadas questões relacionadas ao envelhecimento.
No Brasil, através da lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003, está presente o Estatuto do Idoso, uma legislação
que dispõe os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior aos 60 (sessenta) anos.
Origem do Dia Internacional das Pessoas Idosas
Esta data foi criada por iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas), em 1991, durante a aprovação
da Resolução 46/91, visando tratar dos direitos dos idosos e criando espaços de debate sobre a importância de
preservar o respeito e a dignidade dessas pessoas.
É o caso de nos perguntarmos: temos motivos para comemorar? Sim, temos. A expectativa de vida, informa o
IBGE, continua aumentando: mulheres que nasceram em 2015 vão viver quase 80 anos, e homens, 72 e uns
quebrados. A cada ano, aumentamos o tempo que passamos vivos.
Em 1900, a expectativa de vida era de 34 anos. Diante desse tipo de dado, claro que temos que comemorar.
Quem quer viver apenas até os 34 anos no século 21, quando muitos nem saíram da casa dos pais ainda? "Esse
crescimento representa uma importante conquista social e resulta da melhoria das condições de vida", diz
página do Ministério da Saúde dedicada ao idoso.
Outro bom motivo para comemorar: baseada em pesquisas mundo afora, a antropóloga Mirian Goldenberg
estabelece que a felicidade volta a brilhar a partir dos 60 anos de idade, depois de um declínio entre os 40 e 50.

www.aaps.org.br

Página 3

N e w s l e t t e r AAPS
Edição 03/2019
www.aaps.org.br

_____________________________________________________________________________________
Mirian, que pesquisa idosos desde 2015, foi vista mais de 1 milhão de vezes no vídeo-palestra do TEDx São
Paulo A invenção de Uma Bela Velhice e recentemente lançou o livro "Liberdade, felicidade & foda-se" (Ed.
Planeta).
Mas, antes que a gente saia presenteando velhinhos com bombons e sorrisos, postando declarações de amor a
mãe, tia e avô, vamos refletir um pouco mais sobre esse dia? Existe um lado –entre tantos outros– que merece
nossa atenção no futuro da velhice dos brasileiros, que é a saúde. Por exemplo, a dependência do SUS (Sistema
Único de Saúde). É um alívio saber que o país fornece atendimento gratuito aos idosos –garantido no Estatuto
do Idoso, inclusive–, o que provavelmente diminui a desigualdade da qualidade de vida entre ricos e pobres.
Por outro lado, é preocupante pensar que um sistema já sobrecarregado possa suportar a explosão
demográfica de velhinhos. Hoje, mais de 75% deles dependem do SUS para tratar suas doenças crônicas:
hipertensão, dores na coluna, artrite, depressão e diabetes.
Quase metade retira seus remédios na farmácia do SUS, segundo estudo feito pelo pesquisador André Baldoni,
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, com dados de mais de 1.000 idosos usuários do SUS.
Daqui a dez anos, em vez dos 28 milhões de idosos, teremos 40 milhões. Um acréscimo de 12 milhões de
pessoas, 9 milhões delas novas dependentes da saúde pública.
Isso sem contar com a possibilidade de um novo empobrecimento dos idosos no país, o que aumentaria ainda
mais o número de usuários com mais de 60 anos. O que essa sobrecarga no SUS significaria para a qualidade de
vida desses brasileiros?
"Diante de tais evidências verifica-se a necessidade de se adotar estratégias para melhoria da farmacoterapia e
a assistência prestada à saúde do paciente idoso", dizia o pesquisador André Baldoni ao concluir, entre outras
coisas, que mais de 44% dos idosos pesquisados utilizavam remédio inapropriados à idade. Isso foi em 2010,
quando o país não tinha nem 20 milhões de idosos.
"Apesar de avanços, como a aprovação do Estatuto do Idoso, a realidade é que os direitos e as necessidades dos
idosos ainda não são plenamente atendidos. No que diz respeito à saúde do idoso, o Sistema Único de Saúde
ainda não está preparado para amparar adequadamente esta população", diz a Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia em carta aberta à população publicada em 2014.
"Os profissionais da saúde têm olhar fragmentado do idoso e não foram capacitados para atendê-lo de maneira
integral."

Matéria editada com base nas Fontes:
https://nos.blogosfera.uol.com.br/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-das-pessoas-idosas/
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Superando os caminhos de Santiago de Compostela
Vários pensadores, escritores e filósofos revelaram célebres frases relacionando esforços, sacrifícios e dedicação
do ser humano à expectativa inevitável de algum tipo de retribuição, numa visão que justificaria a existência de
uma suposta lei da compensação.
É lógico pensar que para a maioria das
pessoas que se lançam a desafios de grande
superação e entrega pessoal, normalmente a
motivação é alcançar alguma contrapartida,
seja em forma financeira, reconhecimento
pessoal, aceitação social, etc.; até mesmo no
trabalho voluntário vem a realização interior
pela prestação de serviços para quem
precisa.
O que pensar então em toda espécie de sacrifício por que passam os peregrinos em diversos santuários do
mundo, com privação drástica de repouso, jornadas solitárias e extenuantes, riscos de lesões , alimentação e
higiene pessoal complicadas, ausência dos familiares e amigos, entre outros aspectos? E qual é exatamente a
perspectiva de compensação que passa pelo pensamento destes peregrinos?
Seguramente não existe uma única resposta para este questionamento, mas sim um conjunto de razões e
valores individuais tais como a convicção pessoal motivada pela devoção, busca de autoconfiança,
determinação, encontro daquele momento único de concentração, autoconhecimento e meditação a cada
passo, promessas ou afinal simplesmente construir um enredo peculiar com experiência pessoal que será
exibido por toda a vida.
Nesta Newsletter temos a satisfação de registrar o depoimento do nosso bravo associado Sérgio Righy da
Regional Rio de Janeiro. Ele completou mais uma vez a Caminhada de Santiago de Compostela, uma das mais
desafiadoras e a mais procurada rota de peregrinação.
Santiago de Compostela é a capital da região da Galícia, no noroeste da Espanha. A cidade é conhecida como o
ponto culminante da rota de peregrinação dos Caminhos de Santiago, e o suposto local de sepultamento do
apóstolo bíblico São Tiago. Os restos mortais dele estariam, dentro da Catedral de Santiago de Compostela,
consagrada em 1211, cujas fachadas de pedra talhada se abrem para grandes praças no interior das muralhas
medievais da cidade antiga.
Num trocadilho correlato, podemos afirmar que Sérgio não é marinheiro de primeira viagem; esta é a sua
terceira travessia dos Caminhos de Santiago de Compostela.
No vigor dos seus 73 anos, ele nos conta que escolheu o chamado Caminho Aragonês, um dos circuitos mais
longos, partindo de Somport nos Pirineus também conhecido como o Passo de Aspe, um passo de montanha
nos Pireneus centrais, na fronteira entre a França e a Espanha em direção à cidade de Santiago de Compostela.
Simplesmente é de tirar o fôlego, quando se ouve que ele percorreu durante 42 dias a impressionante distância
de 900 km.
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Ao longo dos caminhos os peregrinos contam
com uma eficiente infraestrutura, composta
de albergues público e privados. Há também
conjuntos de albergues paroquiais que
fornecem não apenas pousada, mas também
alimentação sem custos, aceitando apenas
voluntariamente donativos dos visitantes que
utilizam as instalações.
A percepção de segurança, sem registros de
qualquer episódio de violência praticada
contra as pessoas que percorrem os
caminhos, é um dos aspectos bastante
enaltecidos por Sérgio, sempre observando
medidas básicas de cuidados em terras
estranhas com públicos tão diversos, em
ralação a bens pessoais.
No tocante a este tema, esta é uma das lições repetidas pela maioria dos peregrinos que passaram pela
experiência de Santiago de Compostela: exercitar o desapego e aprender a viver com menos; o custo resume-se
a hospedagem e alimentação. A hospedagem mais acessível é o Albergue Municipal e a alimentação pode ser
preparada na cozinha do albergue e compartilhada com outros peregrinos.
É natural que neste período Sérgio
testemunhou alguns relatos
marcantes no convívio com outros
peregrinos.
Falando em motivação, em um dos
casos, ele conta que ouvira de um
rapaz norte americano, que estava
realizando o Caminho em
homenagem ao pai que
programara realizar a caminhada,
mas que morrera poucos dias
antes de iniciá-la.
Em outra passagem, ele narra a
história comovente de duas irmãs
do Leste Europeu, comparável a
um roteiro dramático.
Elas viveram toda vida separadas por desavenças entre seus pais, mas que se uniram para fazer o Caminho,
lado a lado, como gesto de afeto entre irmãs, ou talvez para mostrar o exemplo da família que deve
permanecer unida apesar de todos os fatores adversos.
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Neste cenário de peregrinação seria improvável a ausência de relatos de devoção e fé. Assim foi o caso de um
brasileiro que fazia o Caminho, esperando ser agraciado com a cura de sua mulher que sofria de um mal
incurável. É esta a lógica da compensação? Este brasileiro acreditará mil vezes que sim.
Depois de muitos quilômetros, bolhas, dores, mas de espírito renovado, Sérgio chega ao seu destino. A primeira
visão é da catedral de Compostela após ter conhecido tantas igrejas lindas ao longo da caminhada.

Catedral de Santiago de Compostela
Chegou o momento tão esperado de visitar o interior da catedral, confraternizar com os companheiros de
caminhada, fotos e mais fotos de grupos de amigos, e afinal obter a sua credencial.
Mas Sérgio percebeu na chegada que o Caminho não terminaria ali. A sua próxima meta será a realização do
Caminho de Santiago Português, partindo da bela cidade do Porto até Santiago de Compostela. Segundo
indicação dos mapas, esta distância é de 240 km, com duração prevista normalmente de quase 2 semanas.

Agradecimentos
Sérgio Righy
Álvaro Wormser

Veja algumas fotos pessoais e o vídeo, dos belos momentos registrados durante o percurso nos links abaixo:
Fotos: CLIQUE AQUI
Vídeos: CLIQUE AQUI
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PCD: saiba o que dá direito a comprar carro com isenção e como solicitar
As vendas de veículos para PCD (pessoas com deficiência) estão aquecidas. De acordo com a Abridef (Associação
Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva), de janeiro a junho de 2019 foram
comercializadas cerca de 170 mil unidades para esse público - alta de mais de 30% em relação a igual período
no ano passado. Ainda de acordo com a associação, em 2018 foram 264,3 mil vendas para deficientes, elevação
de 41% ante o ano anterior. "O número de veículos comercializados para deficientes triplicou nos últimos cinco
anos, especialmente após 2013, quando deficientes não condutores passaram a ter direito ao benefício.
Também foi contemplado um número maior de enfermidades", afirma Rodrigo Rosso, presidente da Abridef.
Segundo Rosso, tem crescido também o número de pessoas com conhecimento dos direitos aos benefícios.
"Hoje, metade da população brasileira poderia comprar um carro zero com as isenções. Mas ainda tem muita
gente que desconhece essa possibilidade. Por exemplo, compra por PCD é como qualquer outra, pode ser
financiada e tem como você dar seu usado como entrada". A legislação prevê uma série de benefícios a esse
público, em especial isenções de tributos - que podem resultar em desconto entre 22% e 30% sobre o preço
"cheio" de determinado automóvel, informa a Abridef. As montadoras por sua vez lançam versões de veículos
especiais para este público, acomodando estes modelos na faixa ótima de preço para isenção (R$ 70 mil).
Para solicitar as isenções, não é preciso ser o motorista do veículo. O benefício vale para qualquer portador de
deficiência, inclusive crianças, desde que esteja enquadrado na lista de enfermidades elegíveis.
Benefícios para deficiente condutor
O deficiente condutor pode ter isenção total de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados). O beneficiário também fica isento do rodízio municipal de veículos
em cidades com essa restrição à circulação, como São Paulo, dependendo do tipo de enfermidade. Também
está prevista autorização para estacionamento em vaga especial para alguns tipos de limitações de mobilidade,
dependendo do município, e isenção do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor).
Porém, vale destacar que especificamente a isenção de ICMS é válida apenas para automóveis zero quilômetro
com preço inferior a R$ 70 mil, incluídos os impostos, com fabricação nacional ou em países do Mercosul. No
Estado de São Paulo, esse teto vale também para a isenção do IPVA. Já o IPI não tem limite de preço nem
restrição relativa ao local de produção do veículo. O cliente PCD também não recolhe IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras), seja qual for o preço, mas apenas na compra financiada.
Além disso, recentemente pessoas com deficiência foram autorizadas a comprar veículos híbridos e elétricos
novos com isenção de IPI e IOF, neste caso independentemente de onde o automóvel foi produzido.
Benefícios para deficiente não condutor
São os mesmos para deficiente condutor, menos a isenção de IOF. Valem para portadores de deficiência física,
visual, intelectual e autismo.
E se o valor do veículo passar de R$ 70 mil? Nesse caso, em relação às isenções, o cliente deixa de pagar apenas
o IPI, sem limite de preço do veículo. Nessa faixa de preço, o comprador PCD recolhe o ICMS, mantém o direito a
vaga especial e também fica livre do rodízio.
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Quem pode comprar veículo com isenções?
São elegíveis ao benefício, portadores de deficiência que comprometa a função física, com incapacidade total ou
parcial para dirigir. Inclui desde doenças como tendinite crônica, LER e problemas na coluna, no quadril e no
joelho até enfermidades como paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro.
Também são contemplados deficientes visuais, nas seguintes condições: apresentar acuidade visual igual ou
menor que 20/200 na tabela de Snellen no melhor olho; campo visual inferior a 20 graus; ou ocorrência
simultânea das duas situações. Pessoas com autismo ou deficiência intelectual também são contempladas. Para
fins de isenção, a deficiência intelectual é caracterizada por ser significativamente inferior à média e
manifestada antes dos 18 anos.
Como solicitar a isenção - Condutor
Pessoas com deficiência capazes de conduzir o veículo, com ou sem adaptações, podem encaminhar elas
próprias (ou com o auxílio de um despachante) o pedido de compra com isenção de impostos em
concessionária da marca de sua preferência. Todo o processo começa na obtenção de laudo médico, atestando
a incapacidade ou limitação para dirigir, seguida pela emissão de CNH especial no Departamento Estadual de
Trânsito.
Não condutor
Pessoas com deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, bem como autismo, mesmo incapacitadas
para dirigir, podem adquirir o veículo com isenções por conta própria ou via tutor ou responsável legal.
Passo a passo
1 - Obter laudo da perícia médica em clínica credenciada pelo Detran. Obter CNH especial no Detran
2 - Solicitar a isenção do IPI para a Receita Federal
3 - Requisitar a isenção do ICMS à Secretaria da Fazenda do seu Estado (exclusiva para carros novos com preço
inferior a R$ 70 mil)
4 - Faça a compra. Com o carro já faturado, peça a isenção do IPVA ao Detran
5 - Em cidades com rodízio de veículos, solicite à respectiva prefeitura a liberação do rodízio e a autorização para
estacionar em vaga para deficientes.
Validade dos documentos para isenção
No caso do IPI, validade de 270 dias a contar da data de emissão. O documento original deve chegar à
montadora no mínimo 40 dias antes do vencimento. Em relação ao ICMS, validade de 180 dias. O documento
original deve chegar à montadora no mínimo 40 dias antes do vencimento.
Obs.: muitas concessionárias de veículos prestam completa assessoria para obtenção dos documentos
Matéria editada com base na Fonte:
https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2019/08/01/pcd-saiba-o-que-da-direito-a-comprar-carro-comisencao-e-como-solicitar.htm
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Roda o Vídeo
Estamos trazendo uma nova experiência na forma de apresentação de
matérias da Newsletter da AAPS, mais dinâmica e expressiva, denominada
“Roda o Vídeo”. Como o nome sugere, estamos substituindo nesta seção,
os textos tradicionais por vídeos atuais disponíveis diretamente na web e
também alguns editados em “casa”, de fácil acesso, interesse e
compreensão pelos associados.

Tema: Cartão Virtual, maior segurança para suas compras online, de forma muito simples
Em tempos de intenso comércio via internet, torna-se impossível até para aquele consumidor mais conservador,
ficar longe de uma experiência de compra online, levando-se em conta a alternativa bastante conveniente e
rápida para aquisição de diversos produtos, e a forma quase que obrigatória para o compra de outros itens
como passagens aéreas, produtos de informática, eletrônicos, etc.
Com o oportunismo a fraudes e clonagens de dados de cartão de crédito na internet, que sem dúvida assustam
o comprador, a maioria dos bancos criou o cartão de crédito virtual para facilitar as compras online e dar mais
segurança. Se você costuma fazer compras assim, ou até evitava por insegurança, saiba mais como funciona o
cartão de crédito virtual para manter seus dados protegidos, e descubra as suas vantagens.
Consulte o sempre o seu banco para obter informações sobre as regras de utilização do cartão de crédito
virtual. Verifique também a compatibilidade do aplicativo do banco com o seu smartphone; o aplicativo
mostrado no vídeo não é exclusivo para aparelhos iPhone da Apple.
Então chega de textos, e vamos à matéria, “Roda o Vídeo”:

CLIQUE AQUI

Obs.: As publicações dos canais YouTube estão sujeitas a curtas inserções de comerciais (use “Pular Anúncios”).
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Roda o Vídeo
Tema: Pioneirismo, seu preço e a eternidade
Francisca Edwiges Neves Gonzaga, (Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1847 — 28 de fevereiro de 1935) foi
uma compositora, instrumentista e maestrina brasileira.
Foi a primeira pianista chorona (musicista de choro), autora da primeira marcha carnavalesca com letra ("Ó Abre
Alas", 1899) que embalou carnavais de tantas gerações, e também a primeira mulher a reger uma orquestra no
Brasil.
Ela tem mais de 2 mil composições no currículo e transitava entre vários estilos musicais, como choro, polca,
samba e até tango. Mesmo assim, ela era mulher (e uma mulher “desquitada”, ainda por cima), além de
militante ativa em causas sociais, feminista, abolicionista, o que fez com que sua vida não fosse nem um pouco
fácil. Sua primeira composição foi “Atraente” em 1877, que marcou sucesso espetacular na época, e apreciada
até os dias atuais.
E o nosso bravo Rui Barbosa, o que tem a ver com tudo isto? Gatilho de um verdadeiro escândalo, que revelou
um grande preconceito.
Em 1914, Rui Barbosa ocupou a tribuna da casa para atacar o presidente da República, Marechal Hermes da
Fonseca porque, em uma recepção no Palácio do Catete, a primeira-dama, Nair de Teffé, havia executado ao
violão "a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do
cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais o corta-jaca é executado com todas as honras de música
de Wagner, e não se quer que a consciência deste país se revolte, que as nossas faces se enrubesçam e que a
mocidade se ria!".
O Senador se referia ao Corta-Jaca, com o título alternativo de "Gaúcho" e que constituía um dos números mais
célebres da opereta Maxixe que estreara em 1895, com texto de José Machado Pinheiro e Costa e música da
primeira maestrina do Brasil: Francisco Edwiges, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga.
Nas partituras do Corta-Jaca constam “Tango Brasileiro”, “Maxixi” e “Choro”.
Em uma época considerada artisticamente tão vazia para a música brasileira, é confortante lembrar que em
maio de 2012 foi sancionada a Lei 12.624, que instituiu o Dia da Música Popular Brasileira, comemorado no dia
do aniversário de Chiquinha Gonzaga. Poucas gerações de artistas de deram conta do seu legado e influência
nos ritmos brasileiros; muitos lamentavelmente até mesmo da sua própria existência.
Mergulhe nesta grande história de vida e música, e “Roda o Vídeo” :

CLIQUE AQUI

(disponível para download; esta é a melhor opção para assistir o vídeo em caso de lentidão na internet)
Fonte Matéria editada com base na Fonte:
https://www.youtube.com/watch?v=xovks5pFOvs
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O que é viver bem
Ela se chamava Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas;
nasceu na Cidade de Goiás em 20 de agosto de 1889. Faleceu
em Goiânia em 10 de abril de 1985.
Mulher simples, foi doceira, vendedora de livros, produtora e
vendedora de linguiça caseira e banha de porco, chegou a
gravar um disco, tendo vivido longe dos grandes centros
urbanos.
Alheia a modismos literários, produziu uma obra poética rica
em motivos do cotidiano do interior brasileiro, em particular
dos becos e ruas históricas de Goiás.
Aos 50 anos ela deixou de lado o nome Anna Lins e adotou o pseudônimo de Cora Coralina.
Considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, Cora Coralina teve seu primeiro livro publicado
em junho de 1965 (Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais), quando já tinha quase 76 anos de idade, apesar
de escrever seus versos desde a adolescência.
“O QUE É VIVER BEM”
Por Cora Coralina
Um repórter perguntou à Cora Coralina o que é viver bem?
Ela disse-lhe: “Eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo prá você, não pense.
Nunca diga estou envelhecendo, estou ficando velha. Eu não digo. Eu não digo estou velha, e não digo que estou
ouvindo pouco. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que preciso.
Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor
roteiro é ler e praticar o que lê.
O bom é produzir sempre e não dormir de dia.
Também não diga prá você que está ficando esquecida, porque assim você fica mais.
Nunca digo que estou doente, digo sempre: estou ótima.
Eu não digo nunca que estou cansada. Nada de palavra negativa. Quanto mais você diz estar ficando cansada e
esquecida, mais esquecida fica.
Você vai se convencendo daquilo e convence os outros. Então silêncio!

www.aaps.org.br

Página 12

N e w s l e t t e r AAPS
Edição 03/2019
www.aaps.org.br

_____________________________________________________________________________________
Sei que tenho muitos anos. Sei que venho do século passado, e que trago comigo todas as idades, mas não sei
se sou velha não. Você acha que eu sou?
Posso dizer que eu sou a terra e nada mais quero ser. Filha dessa abençoada terra de Goiás.
Convoco os velhos como eu, ou mais velhos que eu, para exercerem seus direitos. Sei que alguém vai ter que
me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo.
Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias minha própria personalidade,
despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e
determina os fortes.
O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade.
Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso, com esperança. Penso no que
faço, com fé. Faço o que devo fazer, com amor.
Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende.”
“Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar;
porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir.”

Frase atribuída à Cora Coralina:

“Embora não possamos acrescentar dias à sua
vida, podemos acrescentar vida aos seus dias”

Matéria editada com base nas Fontes:
https://www.contioutra.com/o-que-e-viver-bem-por-cora-coralina/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora_Coralina
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Confraternização de final de ano da AAPS
Caros(as) Associados(as) e Acompanhantes
Agenda à mão pois se aproximam os gratificantes encontros de confraternização de final de ano da AAPS !
Garanta a presença no evento da sua regional!
E aproveite as oportunidades de também se confraternizar com o pessoal de onde veio ou por onde passou nas
andanças da carreira!

Jundiaí

almoço em 21/11

5a. feira

Porto Alegre

almoço em 23/11

sábado

Curitiba

jantar em 28/11

5a. feira

São Paulo

almoço em 07/12

sábado

Rio de Janeiro

a definir

Em breve, teremos os respectivos detalhes.

Tempo de encontros, reencontros, celebrações e muitas histórias para contar !

AAPS - Diretoria de eventos
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ALGUNS EVENTOS PROMOVIDOS PELA AAPS
Palestra Dra. Cristina Nader – 03.09.19
O envelhecimento saudável em vista ao stress, nosso inimigo que mora dentro de nós
Acesso ao vídeo da palestra:

CLIQUE AQUI

Fotos de Mário Sato
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VAI QUEM QUER (VQQ) em São Paulo – 10.09.19
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Almoço em Gravataí – 12.09.19
Acesso ao álbum completo (melhor visualização em modo slide - disponível para download): CLIQUE AQUI
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Almoço em Jundiai – 19.09.19

Fotos de Mário Sato
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VAI QUEM QUER (VQQ) em Curitiba – entre julho e setembro de 2019
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Domingo em São Roque – 29.09.2019
Acesso ao álbum completo (melhor visualização em modo slide - disponível para download): CLIQUE AQUI

Fotos de Mário Sato e Antonio Junqueira

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.
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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.

www.aaps.org.br

Página 21

