N e w s l e t t e r AAPS
Edição 03/2016

Verner Dittmer, engenheiro e filósofo
Por Ethevaldo Siqueira
Verner Dittmer era uma dessas pessoas que a gente nunca mais esquece: inteligente, culto, sempre
bem-humorado, irônico e dotado de uma "joie de vivre" como poucos seres humanos. Engenheiro
de telecomunicações e eletrônica, meu amigo de muitos anos, com ele aprendi muita coisa
importante não apenas em telecomunicações, mas nessa difícil arte de viver – em especial de viver
no Brasil.

Verner Dittmer nos deixou aos 79 anos de idade, no sábado, 21 de maio de 2016, mas a notícia só
me chegou na terça-feira, 24. Tenho certeza de que entre os meus amigos, leitores deste portal,
existem muitos que conheceram também Dittmer, um grande profissional, ex-diretor da Siemens e
de sua subsidiária Equitel Telecomunicações.
Gaúcho de Porto Alegre, onde nasceu em 8 de março de 1937, fez o curso de engenharia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dedicou-se inteiramente às telecomunicações.
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. Participante de todas as atividades ligadas a esse setor, exerceu a presidência da Telebrasil,
associação profissional e empresarial dessa área, entre 2001 e 2003.
Sua personalidade denotava claramente sua ascendência alemã, mas desses alemães alegres, da
Baviera, sempre alegres e otimistas. Com Dittmer aprendi muita coisa fundamental sobre
microeletrônica, sistemas de transmissão em banda larga e, imaginem, sobre os três "Bês" da música
alemã: Bach, Beethoven e Brahms.
Certa vez cruzei com Dittmer em Munique e ele foi o melhor cicerone nessa cidade encantadora.
Levou-me ao Museu de Tecnologia da Siemens, sugeriu-me restaurantes típicos (ah, que saudade
daquelas linguicinhas alemãs crocantes...), foi comigo a concertos e me levou à Cervejaria em que o
famigerado Hitler lançou o Mein Kampft (sem a menor simpatia pelo nazismo).
A cultura geral de Verner Dittmer me fascinava. Ele era capaz de falar longo tempo sobre literatura,
filosofia, astronomia, música clássica, política e tecnologia, com a maior facilidade e entusiasmo.
Dominava diversas línguas – entre as quais o alemão, inglês, francês e espanhol.
Uma frase filosófica que me ficou de nossos longos papos de que os "desafios fazem crescer as
pessoas". Entre seus hobbies, Dittmer gostava de reformar calhambeques e de velejar.
Dittmer gostava de polêmicas. Às vezes me parecia que assumia uma posição em que não
acreditava apenas para forçar o debate mais acalorado. Dou um exemplo: ele me deixou estarrecido
ao dizer que a privacidade é um direito que já morreu há muito e que "já foi tarde". E se surpreendia
com a existência de pessoas (como eu) que ainda teimem em defender esse suposto direito. E me
dizia, com um sorriso cínico:
"A privacidade está nos últimos estertores, depois de uma lenta e inexorável agonia, meu caro. Não
lamente. Enfrente a realidade das mudanças e pare de conjecturar, pois a tecnologia da informação
condenou a privacidade à morte."

(Ethevaldo Siqueira é jornalista de Telecom e Tecnologia Digital. Publicou o artigo acima
em seu site http://www.telequest.com.br/)
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Manifestação de associados
Verner Dittmer não era um engenheiro convencional. Na sua maturidade, quando o conheci, ele
pairava muito acima da engenharia, sem no entanto deixar de lado a sua inconfundível roupagem
de engenheiro dos pampas.
Era uma alma essencialmente irrequieta, de mãos dadas com um mundo em permanente
transformação e procurando incansavelmente interagir com ele.
Não tinha medo de embates e os enfrentava muito estrategicamente, de forma ética, com vigor e
sem deixar de lado uma grande dose de diplomacia. Atuava para aproveitar as oportunidades
dadas, para o benefício da família Siemens e para o seu próprio aprendizado.
Atuou decisivamente na virada do século para mudar as telecomunicações móveis brasileiras em
favor da Siemens e do Brasil, movendo-se nos mais elevados círculos decisórios do país.
Deixa muitas saudades!
Mario Baumgarten

Prezados amigos,
muito me entristece a notícia da perda do Sr. Dittmer, assim, com o devido respeito, sempre o
tratei!
Colega sempre participativo e presente com ótimas ideias, boas palavras e propícias ações!
Tive oportunidade de auxilia-lo pessoalmente por duas ocasiões, em que, à procura de um
melhor lazer para sua vida e sua família, pude dar os meus préstimos!
Grande amigo e colega!
Francisco Vassellucci
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Novo Convênio AAPS

A Empresa
O Centro Auditivo Viver foi fundado em 2013, e tem como missão atender os clientes com excelência,
desde o diagnóstico da perda auditiva a reabilitação.
Em janeiro de 2016 passamos a ser revendedores exclusivos na Grande São Paulo da marca PHONAK, que
pertence ao Grupo SONOVA, líder em tecnologia e vendas mundial em soluções auditivas.
Nossos serviços
Avaliação Audiológica (audiometria tonal e vocal)
Audiometria em campo
Ganho de inserção
Seleção, indicação e adaptação de aparelhos auditivos
Treinamento auditivo
Nossos produtos
Aparelhos auditivos PHONAK (todos os modelos)
Acessórios para aparelhos auditivos com conectividade
conectividade Bluetooth para telefone e TV
Roger
Sistema de FM
Desumidificador elétrico D-Dry
Dry
Pilhas
Nossa proposta
Desconto de 20% sobre a tabela,
bela, para os associados da AAPS na compra de aparelhos auditivos e
acessórios.
Nossas unidades
Centro: Av Nove de Julho, 40 – conjunto 9B – tel: (11) 3120-4885
Moema: Av Ibirapuera, 2064 – conjunto 31 – (11) 5051-1477
Paulista: Av Paulista, 2073 – Conjunto Nacional - Horsa I – conjunto 414 – tel (11) 3171-3536
3171
O DESCONTO É VÁLIDO EM TODAS AS UNIDADES.
www.centroauditivoviver.com.br
Atenciosamente,

Mª Cecilia Aruth
Fonoaudióloga - Executiva de expansão e relacionamento
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Em 05 de maio de 2016 o encontro de
aposentados de S. Paulo e Jundiaí foi na
Chácara Alvorada em Vinhedo.
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E novamente a Regional Curitiba
promoveu seu encontro VQQ – “Vai quem
quer”. O encontro foi no Restaurante
“Armazem Santa Ana” em 28 de abril de
2016
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CANTINHO DO ASSOCIADO
Nosso colega associado Mario Saito e sua esposa Julia são participantes
usuais em nossos passeios no interior de São Paulo e costumeiramente se
fazem acompanhados de seus dois netos Lucas e Bruno, de 2,5 e 1 anos .
A presença deste visitantes inusitados dão uma atmosfera especial ao grupo.
São crianças dóceis e comunicativas que só olhando para elas evocam um
sorriso. Como o grupo é formado na grande maioria por adultos da terceira
idade, se forma um ambiente quase familiar, emotivo e dócil .
Estas crianças dão um toque especial aos nossos passeios.
No passado já tivemos diversas crianças participando de excursões
semelhantes.
Caros associados, tragam vocês também seus netos aos nossos eventos.
Eles vão se divertir e nós ficaremos felizes.
Em nosso último passeio a Louveira estes dois cavaleiros foram os mais
jovens participantes sendo o mais idoso o Sr.Walter Seufert, o Catuí que
com seu bom humor também contribuiu para um ambiente de descontração
e solidariedade.
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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.

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.
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