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TEMPOS DE RENOVAÇÃO 

 

Na mensagem que abrimos a edição 1/2020 da Newsletter, demos as boas-vindas à nova década que se 

iniciava e fizemos um convite para vive-la ativamente, mas estando preparados para lidar com as constantes 

mudanças políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, entre outras, que tocam em áreas importantes de nossas 

vidas. 

 

Não sabíamos naquele momento que, quase de imediato, viria um evento de grande impacto mundial que foi a 

pandemia da Covid-19, cujos enormes efeitos em todas as áreas se fizeram e se fazem sentir até hoje. 

 

Queremos trazer aqui votos de esperança de que, com a ajuda de Deus, a humanidade possa vencer de forma 

sinérgica mais esse desafio, entre tantos que foram superados em sua história, o mais rápido e com menores 

danos possíveis. 

 

Os conceitos ora discutidos na sociedade sobre o “novo normal” vislumbram que muitas das medidas adotadas 

para o enfrentamento da pandemia, serão incorporados pela sociedade mesmo após o seu término. Isso 

reforça nossa recomendação de nos mantermos socialmente ativos e tecnologicamente atualizados, nesses 

novos contextos, sem a perda de nossos valores essenciais. 

 

Durante a pandemia, a AAPS teve que restringir suas atividades, suspendendo eventos presencias, mas 

mantendo os demais serviços ativos. Teve que se adaptar aos novos tempos, mudando sua rotina 

administrativa e a comunicação com associados, fazendo uso da tecnologia - medidas que certamente poderão 

fazer parte do “novo normal” da entidade. 

 

Também tivemos que adiar para 18/09/2020 a Assembleia Geral Ordinária que realizou a eleição dos novos 

membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, cujo início dos novos mandatos foi 

consequentemente prorrogado para 1/10/2020.  

 

Uma nova direção foi eleita, com membros de competência reconhecida em seus tempos de Siemens e com 

muita vontade de cooperar e servir. Com certeza trará vigor renovado para a AAPS, principalmente nesses 

tempos de mudança onde o significado para todos nós de uma associação para a edificação de 

relacionamentos, convívio e defesa de interesses comuns se torna muito relevante. 

 

Queremos agradecer a todos os membros da Diretoria e dos Conselhos que acabam de cumprir seus mandatos 

com altruísmo, dedicação e comprometimento com os bons objetivos da AAPS. Nossa gratidão também aos 

associados, que não deixaram de prestar todo o apoio à entidade e participaram de suas iniciativas. 

 

Fica aqui o nosso desejo de muito êxito para os membros do novo corpo diretivo, no bom exercício de seus 

mandatos e o nosso pedido a todos os associados para que continuem apoiando e prestigiando, de forma 

participativa, as atividades de nossa querida AAPS. 

 

Marcos Cunha 

Presidente da AAPS 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 18.09.2020 

ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA E CONSELHOS DA AAPS PARA O MANDATO 2020/2022 

 

Perante a Assembleia Geral Ordinária em conformidade com o Estatuto da 

AAPS e mediante a convocação encaminhada a todos os seus associados, foi 

divulgada aos presentes a chapa única composta dos candidatos a membros 

efetivos da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da 

AAPS para o mandato 2020/2022. 

 

Apresentada aos associados presentes, a chapa foi eleita por unanimidade.  

 

São os seguintes os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal eleitos, que assumem seus cargos a partir de 1/10/2020, exercendo seus mandatos até 

31/05/2022, conforme o Estatuto vigente da AAPS: 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 
 

• Presidente  Aluizio B. Byrro 

• Diretor Financeiro  José Afonso Kuhn 

• Diretor Administrativo  Carlos Alberto Goulart 

• Diretor de Eventos  Luis Carlos Henrique de Souza 

• Diretor de Comunicação Adriana Ferreira 

 

CONSELHO DELIBERATIVO 
 

• Elaine Mattioli 

• Marcos Cunha 

• Carlos Baruch  

• Mario Saito  

• Julio Fenner 

 

CONSELHO FISCAL 
 

• Marco Antonio Pereira 

• Ezio Ferrari 

• Eduardo Masson 

 

DIRETORIAS REGIONAIS 
 

Os titulares das Diretorias Regionais da AAPS serão definidos e anunciados pela nova Diretoria Executiva, 

após assumir seu mandato, em conformidade com o Estatuto da entidade. 

  

2020 

AAPS 

http://www.aaps.org.br/
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NOSSO NÚMERO DE CELULAR PARA WHATSAPP 

 

Nas nossas comunicações com vocês temos usado e-mail como meio 

principal. E continuaremos a usá-lo.  

Por outro lado, sabemos que as caixas de entrada de nossas contas de e-

mail costumam estar carregadas de muitas mensagens inúteis, propagandas 

etc., o que muitas vezes prejudicam a prioridade que nossas comunicações 

merecem. Além disso, não poucas vezes as mensagens de e-mail da AAPS 

não são lidas porque são entendidas pelo provedor como lixo eletrônico. 

Assim, para que tenhamos mais segurança que nossas mensagens alcancem 

nossos associados e sejam realmente lidas, já adicionamos mais um meio de 

comunicação: O WhatsApp. 

Todas as mensagens da AAPS (Central), transmitidas por e-mail aos associados, também são enviadas pelo 

WhatsApp. Não criaremos no momento grupos de conversa, mas tão somente um canal bidirecional com 

os associados. 

O que precisamos de você caso não tenha feito ainda a adesão ao grupo? 

Se você já tem o aplicativo Whats App instalado em seu celular, a única coisa que precisa fazer é cadastrar a 

AAPS (Central) na sua lista de contatos, com o número de telefone celular da AAPS exclusivo para esta 

finalidade: 

                                                                 (11) 97524 9934 

Se você ainda não tem o WhatsApp em seu celular, instale agora este aplicativo através da App Store ou 

Play Store. É muito rápido e não tem custo. Em seguida cadastre a AAPS na sua lista de contatos, conforme 

instruído acima. 

Já estamos encaminhando mensagem via WhatsApp a todos os associados usando o respectivo número 

celular que já temos cadastrado na AAPS. 

Este é mais um passo importante da AAPS para melhorar a comunicação com seus associados.  

http://www.aaps.org.br/
http://www.aaps.org.br/
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QUANTOS ANOS TENHO? 

 

Da vastíssima obra de José Saramago (1922-2010), notável escritor 

português e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, em 1998, 

destaco, o poema “Quantos Anos Tenho”, no qual Saramago retrata, 

com preciso pragmatismo, o real significado da idade de vida! 

Temos nesses versos uma boa reflexão que demonstra que a idade 

cronológica é apenas um referencial, não devendo ser-lhe dada 

tanto valor, pois o importante mesmo é o estado de ânimo da 

pessoa, como se sente, sua vontade, seus sonhos, desejos e sua real 

disposição. Viver a vida com leveza! 

Até porque, como a vida aos poucos vai nos ensinando, existem 

jovens que já são velhos e, em número cada vez maior, existem 

idosos com invejável jovialidade!  

Editado a partir do texto de: Dante Ramenzoni 

 

José de Sousa Saramago foi um escritor português. Laureado com o Nobel 

de Literatura de 1998. Também ganhou, em 1995, o Prémio Camões, o mais 

importante prémio literário da língua portuguesa. Saramago foi considerado 

o responsável pelo efetivo reconhecimento internacional da prosa em língua 

portuguesa.  

Nascimento: 16 de novembro de 1922  Azinhaga, Portugal  

Falecimento: 18 de junho de 2010   Tías, Espanha  

 

RODA O VÍDEO 

 

 

Vídeo apresentando o poema de José Saramago: 

“Quantos anos tenho?” 

ACESSE AQUI 

 

 

 

Colaboração:  Carlos Baruch 

JOSÉ SARAMAGO 

http://www.aaps.org.br/
http://www.aaps.org.br/
https://photos.app.goo.gl/SQNK9cWNUVQWoC1L7
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AMA TEU INIMIGO 

 

Antes da quarentena, minha filha andava às voltas com uma nova amiga na 

escola a quem estava chamando repetidamente de chata. Segundo ela, a 

garota, de seis anos, provocava todo mundo, mentia, criava caso. 

Infelizmente, com a suspensão da aula não tivemos tempo de observar o 

resultado de um experimento que propus a ela. Apostei que se ela começasse 

a tratar bem a garota, se aproximasse dela, se brincassem juntas no intervalo, 

ela deixaria de ser chata. 

A situação é óbvia para quem está de fora: nova na escola, a garota se sentiu 

excluída, experimentando emoções negativas. Reagindo de acordo afastou as 

outras crianças, sentindo-se mais rejeitada, tornando-se mais hostil. Ela 

não é chata. Está chata. 

Contei para minha filha que fiz essa experiência já adulto: uma coisa muito 

parecida aconteceu num grupo de amigos. Uma das pessoas começou a 

ficar irritada, foi se isolando, arrumando problemas, até um ponto que parecia insustentável. Propus a outros 

colegas que começássemos a tratá-la bem independentemente da forma como fôssemos tratados. Mesmo 

céticos, muitos aderiram e, em questão de dias, o clima entre as pessoas foi transformado. 

Não é mágica. Os afetos são contagiosos. Bom humor gera bom humor. Tristeza gera tristeza. E com a 

hostilidade é ainda pior: não é apenas contagiosa, é também uma provocação para reagirmos de forma 

também hostil numa tentativa de defesa, o que só aumenta a agressividade do outro lado. 

Decidir ir contra nossos instintos e agir de forma oposta, pagando o mal com o bem, tem o poder de 

quebrar essa cadeia. É uma forma de libertação: os envolvidos tornam-se livres para não agredir, pois 99% 

da humanidade não irá tratar mal quem as trata bem (com aquele 1% de psicopatas a estratégia pode não 

dar certo. Mas como não sabemos em princípio quem são eles, normalmente vale a tentativa. Meu colega 

certamente não era (nem a amiguinha de minha filha). 

Em entrevista ao Estadão por ocasião de seus 90 anos, a cantora Elza Soares fez uma observação 

interessante sobre o momento. “O Brasil sempre foi um país do amor, e as pessoas estão se esquecendo 

disso. De onde pode ter saído tanto ódio?”. E completou: “Quando soubermos que não somos nada, e que 

somos todos iguais, seremos mais leves, teremos mais amor e voltaremos a ter esperança”. É uma boa 

pergunta. E uma boa solução. 

De onde saiu tanto ódio? Não sei se é possível localizar precisamente a origem. Nem se é útil: depois que 

um deu um tapa na cara do outro e o outro passou rasteira no um, descobrir quem começou não ajuda a 

desfazer a lógica retributiva que toma conta das pessoas. Só quando compreendermos plenamente que de 

olho por olho todos acabarão cegos, como diz o ditado, fica claro que o amor de fato é a única saída. 

 

  

DANIEL MARTINS DE BARROS  

PSIQUIATRA 

http://www.aaps.org.br/
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É difícil falar em amor atualmente. Passeatas contra e pró-governo colocam frente à frente pessoas tão 

antagônicas que o ódio parece inevitável. Ameaças de morte pululam nas redes sociais entre opositores, 

como se a aniquilação do outro lado fosse a única solução para o dissenso. São inimigos declarados, 

entrincheirados. Seria utópico esperar mais amor? Pode ser, mas não impossível. Muito menos irracional.  

 

Ao contrário, amar seu inimigo é provavelmente o cálculo mais racional que podemos fazer. Obviamente 

não se trata de ter apreço ou simpatia por pessoas que defendem uma visão de mundo em tudo oposta à 

nossa. Trata-se só de se recusar a ir para o lado de lá. 

 

O lado do ódio, da morte, do desprezo pelo outro é o lado que diminui a vida, que apequena a 

humanidade, que nos reduz a nossa animalidade instintiva. Se cedemos ao ódio a nossos inimigos, eles 

vencem; roubam de nós o que temos de mais precioso: a possibilidade de transcender nossa natureza em 

direção a um patamar mais sublime, aquele que leva o mundo para estágios mais evoluídos da consciência 

humana. Desejar sua morte é ir contra o movimento que nos fez abandonar sacrifícios humanos, escravidão, 

discriminação legalizada. 

Pode parecer difícil. Mas pense na alternativa: até aqui, qual bem nos fez odiar nossos inimigos? 

Pense na alternativa: até aqui, qual bem nos fez odiar nossos inimigos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboração:  Francisco Rosa 
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ACERVO DE MEMÓRIA SIEMENS 

 

Divulgamos recentemente aos nossos associados a iniciativa 

da AAPS para a criação de um acervo de memória da 

Siemens no Brasil.  

Esta ação consiste em organizar e armazenar fotos, 

documentos e filmes históricos, interessantes, divertidos, 

seja com aspecto institucional ou puramente pessoal; enfim 

os próprios associados deverão selecionar o seu material e 

encontrar uma razão peculiar para que este faça parte do 

álbum de memória da AAPS.   

Esta matéria foi apresentada na edição 01/2020 da nossa 

Newsletter; acesse CLIQUE AQUI. 

 

 

Após coleta e processamento de muito material, divulgamos abaixo os links liberados para acesso livre aos 

álbuns para todos os associados da AAPS: 

• Memória Siemens - Fotos Institucionais Históricas:   CLIQUE AQUI 

• Memória Siemens - Vídeos Institucionais Históricos  CLIQUE AQUI 

• Memória Siemens - Fotos e Vídeos Pessoais   CLIQUE AQUI 

 

  

http://www.aaps.org.br/
http://www.aaps.org.br/
http://www.aaps.org.br/pdf/Newsletter-01-2020.pdf
https://photos.app.goo.gl/Akbdxat74x4G5XP96
https://photos.app.goo.gl/13ADRxH9i5qjVe929
https://photos.app.goo.gl/CvHYU3fJBgap7xVx8
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EVENTOS PROMOVIDOS PELA AAPS 

 

Reunião AAPS Assembleia Geral Ordinária – 18.09.2020  

 

Veja álbum completo:  CLIQUE AQUI 
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VQQ Virtual em Curitiba – 30.07.2020 
 

Veja álbum completo  CLIQUE AQUI 
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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/
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