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ATUALIZAÇÃO DE NOSSOS CONVENIOS 
 
Um dos trabalhos da diretoria administrativa é o de sempre conseguir novos convenios para os associados. 
Abaixo alguns acrescidos a lista ja distribuida em ultimo newsletter. 
  
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

MENSAGEM DA DIRETORIA  
 

Prezado associado 
A gestão dos atuais membros dos órgãos diretivos de nossa entidade deverá encerrar-se em 30 de junho próximo. 
Para a escolha dos associados que dirigirão a nossa entidade, reuniram-se em Assembleia Geral, no dia 16 de maio 
próximo passado e, por aclamação, elegeram os novos diretores e conselheiros da AAPS para o biênio 2012/2014. 

A administração que ora se despede não poupou esforços para dar cumprimento às metas definidas nos planos de 
ações, aprovados pelo Conselho Deliberativo, tais como a ampliação do quadro associativo, realização de eventos 
atrativos, formalização de convênios de interesse dos associados. Nosso objetivo foi sempre buscar alternativas 
para proporcionar o constante congraçamento entre nossos aposentados e pensionistas, em conformidade com 
um dos objetivos de nosso Estatuto Social. Para tanto mantivemos reuniões com associações congêneres, o que 
serviu para uma boa troca de experiência. 

Preocupamo-nos também em manter e ampliar nosso relacionamento com a direção da Previ Siemens e com a 
patrocinadora principal Siemens Ltda., cuja atenção a nos dispensada agradecemos. 

Os diretores que ora deixam seus cargos agradecem a todos aqueles que colaboraram com a atual gestão e 
desejam aos colegas eleitos, que passarão a administrar a entidade, bem como aos novos conselheiros, uma 
contínua, profícua e produtiva gestão. 

Por fim, estamos aqui agradecendo a todos os associados que, durante estes 2 ultimos anos, prestigiaram os 
eventos organizados pela AAPS. 

Waldyr Monteiro;  Aurélio Suriani; Alvaro Wormser; Mario Saito; Daniel Purwin;  
 
 

ASSOCIADOS QUE INTEGRARÃO OS ORGÃOS DIRETIVOS DA AAPS A PARTIR DE 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 – a definir 
Diretor Regional (Curitiba)- Gilberto S. Neves Jr. 
Coordenador Regional de Eventos ( Rio de Janeiro) – Jorge Carneiro 
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“HOMENAGEM ESPECIAL” 
 Faleceu em 17 de maio, 2012, nosso ex-colega Levy dos Santos aos 88 anos de idade. Deixa sua esposa Lethes, grande companheira que 

sempre o apoiou em suas atividades sociais na Siemens 
O Levy iniciou sua carreira na Siemens no Rio de Janeiro no Setor de Contabilidade. Em função de sua habilidade agregadora e de 
comunicação, foi transferido ao Departamento de Publicidade da empresa, em São Paulo, onde cuidou especialmente do Setor de 
Feiras/Exposições, área em que era mestre. 
Durante sua vida profissional, organizou voluntariamente inúmeros eventos de confraternização entre os funcionários da Siemens. 
Festas dançantes, concursos de Miss Siemens, shows, eventos esportivos, etc. Era muito ativo e conhecido por todos na empresa. 
Levy foi o criador do primeiro jornal interno da Siemens denominado "Alles Blau" (Tudo Azul) posteriormento denominado BIS (Boletim 
Interno Siemens). 
Mesmo depois de sua aposentadoria organizava festas de confraternização entre aposentados. 

Prestamos nossa homenagem a este grande colaborador e colega da empresa." 
 

 

 
A Internet está repleta de informações sobre saúde, mas não é fácil distinguir o que é confiável e o que se adequa ao caso de 
cada pessoa. Uma pesquisa realizada em 2011 pela British United Provident Association com 12 mil pessoas em 12 países 
(Austrália, Inglaterra, China, França, Alemanha, índia, Itália, Rússia, Espanha, Brasil, México e Estados Unidos) indica que 81% das pessoas 
que acessam a Internet buscam informações sobre saúde, remédios e médicos na rede. O Brasil estava em quarto lugar entre os que 
mais pesquisavam. 
Isso é natural, e os médicos até incentivam; é uma forma de ajudar o paciente a entender sua doença e o tratamento 
proposto. "Eu indico páginas da Internet para que o paciente compreenda o que está acontecendo com ele, e porque estou 
recomendando determinado tratamento", diz Jackson Baduy, diretor clínico do Hospital VITA Curitiba. 
 

Como o Google funciona ! 
A Internet é formada por uma imensa rede de computadores que hospedam informações, as quais foram colocadas neles por diversas pessoas, 
empresas e instituições. Não existe uma "lista telefônica" da Internet, e seria impossível encontrar essas informações se não fossem os mecanismos 
de pesquisa, e é aí que entra o Google. 
O Google é uma empresa que desenvolveu um poderoso sistema de pesquisa: são computadores que ficam acessando dia e noite a Internet e 
catalogando as páginas publicadas. Quando alguém acessa a página do Google e digita uma palavra, por exemplo, "aspirina", o sistema do Google 
devolve uma lista de páginas publicadas na Internet que contêm esse termo. Essas páginas são classificadas de acordo com critérios do próprio 
Google, inclusive comerciais: é possível pagar para estar entre os primeiros resultados de uma pesquisa. 
Ou seja, não existem especialistas humanos examinando a lista que é entregue ao ínternauta e selecionando apenas os resultados confiáveis. Vem 
tudo junto: pesquisas científicas, notícias, anúncios, lendas, piadas, sites de empresas confiáveis e sites mentirosos. Cabe ao leitor a tarefa de 
escolher em quais informações acreditar, o que nem sempre é fácil. É importante ressaltar que essas informações não foram publicadas pelo 
Google, que apenas as cataloga, mas não se responsabiliza pela confiabilidade do conteúdo. 
 
Mas a Internet pode ser má conselheira.   Pessoas mais ansiosas podem ir além da simples pesquisa e cair na tentação de não só informar-se, mas 
também diagnosticar-se e até escolher um tratamento, com base nas informações que coletou.. "O paciente pode formar um conceito da doença 
completamente diferente da realidade", diz Luiz Fernando Kubrusly, diretor clínico do Hospital VITA Batei. “Tive um paciente que ficou tão 
transtornado com as informações que obteve na Internet que chegou a cancelar uma cirurgia, dois dias antes da data, porque estava com medo de 
morrer na operação". Para Kubrusly, a maior parte das pessoas não sabe como a Internet funciona e tende a acreditar em tudo que acessa, 
simplesmente porque está na tela do computador. 
Não é recomendável confiar em tudo que o "dr Google" indica. A Internet é um ambiente aberto e qualquer um pode publicar qualquer coisa. "O 
problema é a quantidade de informações, que não vêm filtradas", afirma Rônel Mascarenhás, diretor clínico do Hospital VITA Volta Redonda. 
"Algumas são muito boas, e algumas são muito ruins, e até perigosas", acrescenta. 
 
Uma pesquisa no Google não pode substituir a experiência que um médico adquiriu após anos de estudo, de orientação por professores e colegas, 
e de experiência prática diária. Estar informado é uma coisa, achar que sabe tanto quanto o médico é outra e pode levar a um estremecimento na 
confiança entre médico e paciente. "Mesmo depois de formados, os médicos não param de estudar, de ir a congressos, de se atualizar", diz Baduy, 
"e a própria Internet é u.ma importante via de acesso para pesquisas e acesso a bibliografia". 
"É importante ressaltar que, ao fazer uma pesquisa no Google, você não está consultando um médico eletrônico, está simplesmente acessando um 
mecanismo de busca". 
Seu médico pode ser parceiro na busca de informações confiáveis sobre o seu tratamento. Pergunte para ele quais sites ele recomenda, faça dele 
seu orientador na busca por mais informações na Internet 
 
Texto Retirado do Original - Revista VITAL-1º Trim-2012 
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UTILIDADE PÚBLICA  -   COMO AGIR NUM ELEVADOR EM PANE 
  
Num dos programas da Ana Maria Braga na TV, os bombeiros ensinaram como agir em caso de elevador que trava, pára e dá 
pane.Leia a matéria. 
Pelo menos 76 pessoas morreram no ano passado, porque confiaram no zelador, que usou uma chave de fenda no elevador 
em pane e abriu um certo pino. A pessoa que estava dentro tentou sair pela metade aberta da porta do elevador. O elevador 
movimentou-se, e a pessoa foi cortada ao meio. 
Há casos em que outras pessoas tiveram mãos, braços ou cabeças decepadas. 
Por isso, "NUNCA" tente sair pelo buraco ou parte aberta de um elevador em pane! 
 
O procedimento correto é o seguinte: 
1. Aperte o botão de alarme ou o que indica que está avisando alguém. 
2. Sente-se num canto. Em caso de descontrole emocional, abaixe a cabeça, feche os olhos, e aguarde, calmamente, que 
venha o socorro. É apenas uma questão de tempo. 
Procure se lembrar de que você está trocando tempo ou afobação por segurança. 
3. Não aceite ajuda de simples curiosos e nem saia com o elevador aberto pela metade! 
Ele poderá subir ou descer repentinamente. 
4. O BOMBEIRO, ASSIM QUE CHEGAR, VAI DESLIGAR A CHAVE GERAL DA CASA DE MÁQUINAS E TESTAR, COM UM 
APARELHO, SE O ELEVADOR ESTÁ PARADO MESMO E TOTALMENTE INOPERANTE. 
 Então, ele avisará a outro bombeiro, via rádio, para que faça o procedimento junto à porta do elevador. E o elevador irá subir 
ou descer, completando o ciclo dele e parando no ponto seguro. 
5. ANTES de entrar em qq elevador, sempre, verificar se ele está parado de fato. ESPERE que as pessoas saiam ANTES de 
você entrar e fique atento no número de ocupantes, se está compatível com o peso ou lotação máxima permitida, que 
informa na placa do elevador! 
Quando estiver muito cheio, evite entrar nele, pois poderá haver problema! 
 
Os bombeiros explicaram também que o elevador tem freios, suportes, ganchos, tudo que oferece proteção total e que jamais 
um elevador cai, sem mais nem menos. 
Portanto, a pessoa terá que se manter calma e sem pressa. Mesmo porque tem ar suficiente dentro dele (circulação de ar) e 
um grupo de pessoas pode ficar ali por algumas horas sem problemas. Não adianta nada entrar em pânico! 
Resumindo: se ficar preso só saia com a ajuda dos bombeiros, e não com a do zelador do prédio, ou de algum "entendido" 
que diz que tudo está sob controle. 
IMPORTANTE: em caso de Incêndio, JAMAIS use o elevador. Faça uso das escadas para sair, imediatamente, do prédio. 
  
Você pode ajudar a salvar algumas pessoas! 

ATIVIDADES DA AAPS – HAPPY HOUR E PALESTRAS 
 

Vimos aqui agradecer a presença dos mais de 35 colegas presentes em ultimo evento 
realizado em 25/04/2012 em S. Paulo, e em especial, nosso palestrante, Antonio  Correa 
de Lacerda que com o tema  “Os impactos da crise econômica internacional para 
o Brasil. Avaliação atual e perspectivas” ,  soube nos atualizar sobre este 
importante tema de interesse geral.  
 
Diretoria de Eventos  



 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REVENDO MEDIDAS QUE APOIAM A SUSTENTABILIDADE 

Varias ONG’s estão voltando suas ações para o tema em voga neste decênio, a temática da manutenção do nosso 
“ECO-Sistema” e o da “Sustentabilidade”. No site que ilustramos abaixo, encontra-se uma destas iniciativas, 
voltadas desta feita ao tema “Lixo Eletrônico”. Na cidade de S. Paulo ja se encontram varios postos de coleta de 
lixo eletrônico tais como celulares, aparelhos eletronicos, monitores, geladeiras, ar condicionado e outros.  

Para encontrar estes postos, entre no site : www.e-lixo.org  

 

               

 

Mito ou verdade          A sabedoria popular indica diversos alimentos para o tratamento de doenças, mas nem 
sempre o que é passado de boca a boca está correto. "Esses mitos, de que certos alimentos curam alguma enfermidade 
surge porque alguém comeu enquanto estava doente e depois saiu comentando que melhorou por causa daquele 
alimento",    comenta Vanderlí Marchiori, nutricionista e secretária geral da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva 
(ABNE). O UOL Ciência e Saúde ouviu especialistas para descobrir quais são os mitos e verdades relacionados aos poderes 
de alguns alimentos . 

 
Mamão para a tratar gastrite - MITO O mamão é rico em papaína, uma enzima digestiva que auxilia no processo, mas não cura a 
inflamação sozinha. "A polpa do mamão conta com essa enzima que digere melhor proteínas e gorduras e é indicado para quem tem 
sintomas de má digestão. O indicado é consumir uma fatia grande de mamão formosa ou meia unidade de papaia", explica Vanderlí 
Marchiori, nutricionista e secretária geral da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva (ABNE). A nutricionista indica para gastrite o 
consumo de banana cozida, pois é um alimento que ajuda na recuperação da doença e é de fácil digestão  
 

                            
Chá de boldo para tratar o fígado - VERDADE Segundo pesquisa publicada na Revista Brasileira de Farmacognosia, o chá de boldo 
érapidamente absorvido, instala-se no fígado e ajuda a evitar o acúmulo de gordura. "Quem bebe frequentemente e em grandes 
quantidades acumula gordura no fígado e isso faz mal para o organismo", explica Madalena Vallinoti, nutricionista do Personal Diet e 
diretora do Sindicato de Nutricionistas (SINESP). A nutricionista, entretanto afirma que não adianta tomar muitas xícaras da bebida para 
curar a ressaca. "O ideal é tomar no máximo duas xícaras", ensina ela  
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Ameixa preta para acabar com a prisão de ventre - VERDADE 
Madalena Vallinoti, nutricionista do Personal Diet e diretora 
do Sindicato de Nutricionistas (SINESP), explica que por ter 
maior concentração de fibras e ácidos orgânicos, a fruta 
estimula o intestino e melhora eventuais constipações. "As 
enzimas facilitam a expulsão das fezes porque aceleram os 
movimentos intestinais", completa Vanderlí Marchiori, 
nutricionista e secretária geral da Associação Brasileira de 
Nutrição Esportiva (ABNE) 
 

 

 

Acerola para prevenir gripes - VERDADE A acerola é a segunda 
maior fonte de vitamina C e aumenta a imunidade de quem a 
consome. "A presença da vitamina é importante, pois ela é 
parte fundamental do mecanismo de proteção do nosso corpo 
e previne muitas gripes e resfriados", exemplifica Vanderlí 
Marchiori, nutricionista e secretária geral da Associação 
Brasileira de Nutrição Esportiva (ABNE)  

 Cebola para prevenir o câncer de mama - 
VERDADE Em pesquisa realizada na Faculdade de Medicina de 
Besançon, na França, 345 pacientes que foram diagnosticadas 
com câncer de mama realizaram um questionário sobre a 
frequência com que consumiam alguns alimentos, além de 
escrever um diário com tudo o que comeram por seis dias. A 
pesquisa revelou que os riscos de desenvolver a doença eram 
menores para quem consumia cebola. "O alimento tem 
substâncias bioflavanóides que atuam junto com a vitamina C 
e tem ação anti-oxidante, isto é, combate os radicais livres que 
envelhecem as células e previnem uma série de doenças", 
explica Madalena Vallinoti, dir.do Sindicato de Nutricionistas 
 

 Laranja e limão cortam a gripe - MITO 
Ainda que ambas as frutas sejam ricas em vitamina C, não é 
possível dizer que acabem com a gripe. "A gripe é virótica, não 
tem como usar a laranja ou o limão para matar esse vírus. O 
consumo periódico dessas frutas aumenta a imunidade pelo 
conjunto de vitaminas que elas têm, portanto só ajudam a 
prevenir futuras doenças", explica Vanderlí Marchiori, 
nutricionista e secretária geral da Associação Brasileira de 
Nutrição Esportiva (ABNE) Karime Xavier/Folhapress 

Suco de batata inglesa para curar úlcera - MITO  
O suco de batata contém um fator antinutricional e não é 
recomendado por Vanderlí Marchiori, nutricionista e secretária 
geral da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva (ABNE). "Esse 
composto é prejudicial à saúde porque inibe a absorção de 
vitaminas e minerais, além de irritar a mucosa do intestino", 
conta ela. Quem sofre de úlcera também deve evitar verduras e 
frutas cruas com casca, frituras, refrigerantes, bebidas alcoólicas 
e leite de vaca. "O ideal é que a pessoa também não consuma 
nada muito quente nem muito gelado, pois a temperatura 
queima a mucosa do estômago", completa Vanderlí  

 
 
Suco de beterraba para curar anemia - MITO Por ser vermelho, 
muitas pessoas acreditam que o vegetal tem ferro e que por isso 
teria a capacidade de acabar com a anemia. Madalena Vallinoti, 
nutricionista do Personal Diet e diretora do Sindicato de 
Nutricionistas (SINESP), explica que o ferro contido no vegetal é 
pouco e que para que ele possa ser absorvido pelo organismo 
precisa estar aliado a outro alimento que contenha vitamina C. "O 
ideal para quem está com anemia é comer lentilha e feijão que 
tem maior quantidade de ferro", destaca Thinkstock 
 
Banana acaba com câimbras - VERDADE Rica em potássio e 
carboidrato, o consumo de banana ajuda a manter as contrações 
musculares equilibradas. "O alimento também tem magnésio, 
que relaxa a musculatura e precisa estar em equilíbrio com o 
cálcio, que contrai o músculo. Por isso, para não ter câimbra,  
também é preciso ter equilíbrio entre as concentrações de cálcio 
e magnésio", explica Madalena Vallinoti, nutricionista do Personal 
Diet e diretora do Sindicato de Nutricionistas (SINESP)  
 

    
Berinjela para diminuir o colesterol - VERDADE Por ter alta 
concentração de fibras e presença de substâncias bioativas, como 
a antocianidinas, o consumo da berinjela é importante para quem 
quer diminuir os níveis de LDL, colesterol ruim, no sangue. "Por 
ter muitas fibras solúveis, ela carrega a gordura para o intestino, 
que a elimina com as fezes, dessa maneira ajuda a diminuir a 
absorção de colesterol e gordura", explica Madalena Vallinoti, 
nutricionista do Personal Diet e diretora do Sindicato de 
Nutricionistas  
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Em caso de querer 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 
Alaide terá o máximo prazer de lhes atender e repassar 
as informações ao comitê gestor.   

 
Cenoura para bronzeamento - VERDADE Por conter 
betacaroteno, uma substância que a ajuda a sintetizar a melanina 
que dá a cor a nossa pele, comer cenoura ajuda no 
bronzeamento.  "Se uma pessoa consome regularmente o vegetal 
e depois de um tempo passa a tomar mais sol, a síntese aumenta 
e isso faz com que a pessoa consiga absorver os raios solares na 
pele. A cenoura também ajuda a fixar o bronzeado", destaca 
Madalena Vallinoti, nutricionista do Personal Diet e diretora do 
Sindicato de Nutricionistas (SINESP)  
 

 
Chá de cabelo de milho para tratar o rim - VERDADE Por possuir 
um conjunto de fitoquímicos que estimulam a função renal, ele é 
diurético e bom para o rim. "Tomar duas xícaras desse chá por dia 
já faz a diferença para quem está com algum problema no órgão", 
explica Vanderlí Marchiori, nutricionista e secretária geral da 
Associação Brasileira de Nutrição Esportiva  
 

 
Leite para eliminar veneno - MITO O consumo de leite após 
ingestão de alguns tipos de veneno poderia, inclusive, formar 
compostos tóxicos no organismo. De acordo com Vanderlí 
Marchiori, nutricionista e secretária geral da Associação Brasileira 
de Nutrição Esportiva (ABNE), o fígado seria o órgão mais 
afetado, pois é nele que ocorre o metabolismo de pesticidas e 
venenos. A nutricionista indica apenas o consumo de chá cardo 
mariano para ajudar na recuperação. "Não existe um alimento 
que sequestre o veneno do corpo depois de ingerido, mas esse 
chá ajuda a regenerar as células do fígado e melhora a 
desintoxicação do corpo", comenta ela  
 

 
Chá de pata de vaca para abaixar a glicemia - VERDADE De 
acordo com a Revista Eletrônica de Farmácias, a folha da planta 
Bauhinia forficata se mostrou eficiente como terapia 
complementar aos diabéticos em diversos estudos, pois abaixa a 
glicemia. Seu uso é indicado especialmente para os diabéticos 
tipo 2, que não tomam insulina. Vanderlí Marchiori, nutricionista 
e secretária geral da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva 
(ABNE), adverte que o consumo do chá não deve ser consumido 
sem orientação especializada, pois em combinação com os 
remédios antidiabéticos e a insulina pode causar hipoglicemia 
 

Convite  para conhecer o restaurante de nosso associado 

José Cherubin (ex colega da Siemens-Telecomunicações) 
   
Caros colegas, 
    O Cherubin Grill & Bar inaugurado em fevereiro de 

2012 após a aposentaria do nosso colega, segue a linha 
dos grill-bars especializados em carnes argentinas e 
gastronomia contemporânea. O agradável e sofistificado 
ambiente e a variedade de vinhos e cachaças especiais 
representam outro ponto alto da casa.    
     O restaurante esta localizado em Moema, na Avenida 
Lavandisca 457 (estacionamento e serviços de vallet 
diponíveis ).  Telefones (11) 5051-2001 ou 5051-0606 . 
     A casa oferece aos associados da AAPS, seus 
familiares e amigos acompanhados do titular da AAPS, 
um desconto de 15 % válido até  o final de abril, 
2013  (exceção dia dos namorados) . 
  
Para maiores detalhes e fotos visite o site 
www.cherubingrill.com.br ou www.google.com.br sob 

Cherubin Grill & Bar. " 

Nosso colega “Hellmuth” voltou a divulgar um novo livro na 
área de sustentabilidade / economia que pode ser visto e 

adquirido no site www.yalis.com.br 
 

                
Nesta obra, entre muitos outros tópicos, aprendemos que: - é preciso 
que a sociedade pressione o Governo e o Estado para acelerar o 
Desenvolvimento Sustentável; - para tanto é imprescindível que a 
sociedade se mobilize; - a Conferência Rio+20 representa uma 
oportunidade excepcional; - cabe à Sociedade Civil e aos Cidadãos por 
Responsabilidade mobilizar a sociedade através das redes sociais; - 
motivos para a indignação dos cidadãos são - a corrupção praticada na 
esfera pública, a continuação dos desmatamentos, a imposição de 
projetos insustentáveis, a falta de projeto de resgate pobreza através 
de oferta de trabalho mais produtivo. 


