
   1 
 

      

     N e w s l e t t e r  AAPS 
Edição 01/2016  

 

                  
 Estimados  associados e associadas, 
 
O lema de nossa  AAPS é “UNIR, CONVIVER, FORTALECER”. E seguindo esse mote, alcançamos objetivos 
 importantes. no  exercício 2015/2016: 
 
-Atingimos  o  contingente  de 370  associados; 
-Realizamos, com a parceria dos diretores regionais, 18  eventos em São Paulo,  Jundiaí, Curitiba e  Rio  de 
 Janeiro: palestras, passeios,  visitas a  museus, almoços, e  jantares  de  confraternização. No total,  tivemos 
cerca de 600 participantes; 
-Nos  comunicamos com  os  associados por:  e-mail,  através de publicações trimestrais  da NEWSLETTER e 
pela INTERNET, onde postamos fotos e vídeos dos eventos, e divulgamos outras informações de interesse 
dos associados; 
-DVD´s das  palestras   gravadas,  além de   disponibilizadas  no  nosso site, são também enviadas aos 
diretores regionais visando uma apresentação local; 
-Em memória de associado falecido fazemos, em  seu  nome, uma  doação à GRAAC 
( Grupo de  Apoio ao Adolescente e a Criança com  Câncer); 
-Promovemos o "Fórum de  Previdência", realizado pelo HSBC, com objetivo  de esclarecer  sobre os  agentes 
 envolvidos no  planejamento e implementação da política de investimentos da Previ Siemens e a  questão da 
valoração  da  cota. Vídeo também disponível em nosso site; 
-Demos as boas  vindas a  20 novos associados, que  ajudarão a  manter o  vigor da 
associação; 
-As finanças  estão saudáveis. Cerca de  80% das  contribuições ocorrem no  mês de  dezembro, e  os  

custos  todos  os  meses.  Em  dez/15 alcançamos  liquidez de  cerca  R$ 75.0 mi,significando  recursos de 

caixa  com  alcance  de  mais  de um ano. .As contribuições espontâneas atingiram  R$ 5.7 mil. No  ano 

mantivemos  custos de  aluguéis e honorários no mesmo nível   de  2014. 

Nosso lema “UNIR, CONVIVER, FORTALECER”, significa também, RENOVAR. 
Conforme regulamento, em junho 2016, a  atual equipe da Diretoria Executiva, deixará suas funções na 
associação. Estamos à procura de novos integrantes. Habilitem-se! 
Os que  deixam a  Diretoria se dispõem  a  apoiar e  auxiliar os que  chegam, assim como  temos hoje a 
 colaboração dos antigos  gestores. 
 
Tem  sido  muito  gratificante,  para todos nós, participar e  conviver com  vocês.  
Um  grande  abraço  a  todos. 
                                                                                                                                          
Pela diretoria da AAPS 
Karl  G.  Batschinski 
Diretor Financeiro 
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Em 5 de novembro de 2015 a regional 
Jundiaí realizou seu almoço de final de ano 
na Cantina Travitália, zona rural da cidade.  

A comemoração foi coroada com o sorteio 

de vinhos aos presentes. 
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Em 26 de novembro de 2015 a regional 
Curitiba, capitaneada pelo Rogério de Andrade, 
fez um jantar de confraternização, que contou 
com a presença de vários associados de 

S.Paulo. 
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Em 8 de dezembro de 2015 foi realizada a 
confraternização de final de ano em São 

Paulo, no restaurante do Hotel Pullman. 
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Mais fotos de todos os eventos podem ser vistas em nosso site:       
http://www.aaps.org.br/eventos.php 

           

 

 

 

Em 11 de dezembro de 2015 foi 
realizada a confraternização de final 

de ano no Rio de Janeiro. 
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                         Cantinho do Associado 
 
Nosso associado Dr.José V.J.de Camargo fez seu doutorado por meio de uma 
bolsa de estudos concedida pelo governo alemão, em Hannover na Alemanha. 
Terminado seu estudo foi contratado pelo grupo Siemens em 1976 para trabalhar 
na área nuclear da empresa na Alemanha.  Após 5 anos, foi transferido ao Brasil 
para participar da construção de usinas nucleares  contratadas pelo governo 
Brasileiro. Com o cancelamento parcial do contrato entre os dois governos , 
trabalhou na área de energias térmicas e renováveis da Siemens brasileira da qual 
sempre foi e é um estudioso e palestrante notável e atualizado. 
 
No dia 07/abril/2016 o Dr. Camargo fará uma palestra para associados da AAPS 
sobre o tema “DESAFIOS BRASILEIROS NA ÁREA ENERGÉTICA”. Convites estão sendo 
enviados via e-mail. 
 
Temos o prazer de anunciar também que nosso colega Camargo publicou 
recentemente um livro completamente diverso de sua área de especialização. Um 
livro de crônicas, poesias e contos. A seguir uma amostra de suas poesias. 
 
VENDO CADEIRA DE BALANÇO 
 

Braços bem torneados 
encosto de aconchegante perfil 
Assento de suave ondulação... 
As juntas das pernas são reforçadas, 
proporcionando um balanço ritmado dos pés. 
O material é de madeira de lei, 
com leve aroma adocicado, 
revestido de verniz brilhante. 
 
De brinde, acompanha dengosa mulata, 
que da sua imaginação surgirá, 
quando você se deixar, 
em sonhos nela embalar... 

 
Para interessados informamos que o livro pode ser encontrado nas livrarias 
Cultura e Saraiva. Título:”Aos 70, Contos, Crônicas e Poesias” 
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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.   


