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MENSAGEM DA DIRETORIA
Ao encerrar-se o ano de 2010 a diretoria, cujo mandato iniciou-se em 1° de julho pp.,
sente-se feliz em comunicar que seu quadro associativo conta atualmente com mais de
300 associados, o que representa, aproximadamente, 40% de todos os aposentados e
pensionistas da Previ Siemens.
Quanto aos eventos realizados, podemos dizer que foram um sucesso, tanto os passeios
como os “happy hours” almoços e jantares realizados nas localidades São Paulo, Jundiaí
e Curitiba, face à adesão de um grande número de associados.
Estamos aproveitando esta publicação para divulgar nossos eventos para 2011,
salientando que é objetivo desta diretoria buscar alternativas para poder contar com um
número, cada vez maior, de associados em nossos eventos.
Nunca é demais agradecer a todos aqueles que tem colaborado para o sucesso de nossa
entidade, com sugestões, com participação nos eventos, com contribuições espontâneas,
o que nos incentiva a continuar nosso trabalho.
Desejando ao prezado associado e família um felicíssimo Natal e que 2011 lhe traga
muita paz, saúde e alegria , são os sinceros votos de
Waldyr Monteiro,
Presidente
Mario Saito
Dir. Eventos

Aurélio Suriani
Dir. Financeiro

Daniel Purwin
Dir. Comunicação

Álvaro Wormser
Dir. Administrativo
Gilberto Neves
Dir. Reg. Curitiba

______________________________________________________________
Ultimas realizações:
Visando o congraçamento entre nossos associados, para comemorar o encerramento do
corrente ano, nossa entidade promoveu os seguintes eventos:
1) Jundiaí e região - Sob a coordenação do associado Orivaldo Tedesco realizamos,
em 20 de outubro, um almoço no restaurante "Gardel", que contou com a
participação de 32 presentes.
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Fotos do encontro de Jundiaí em Outubro de 2010

2) Curitiba - Coordenado pelo diretor regional Gilberto dos Santos Neves, 27 pessoas,
entre associados e acompanhantes, realizaram um jantar em 19 de novembro, em
ambiente bastante descontraido. Na ocasião os associados presentes se colocaram
à disposição daquele diretor para a realização de novos eventos.

3) São Paulo - O restaurante Tambiu, em Perdizes, fechou suas portas em 24 de
novembro, para atender exclusivamente, os 70 participantes do jantar de fim de ano
dos associados de São Paulo.

Fotos do Jantar de Confraternização em Novembro de 2010
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Fotos do Jantar de Confraternização em Novembro de 2010
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Eventos futuros :
•

A partir de Fevereiro de 2011 estaremos programando e divulgando a cada mês Concertos
Matinais.

•

Aguardem para Março de 2011 o Passeio Rural a Nascente do Tietê.

•

Estão já programados dois almoços com os colegas de Jundiaí, em Abril e Outubro.

•

Também em Março, em nosso primeiro Happy Hour do ano, teremos uma palestra do
Greenpeace. Outros Happy hours serão divulgados oportunamente.

•

Em Junho, esperem pela Festa de Queijos e Vinho.

•

Em Setembro, teremos um passeio para Gramado, e novamente em Novembro, a nossa
confraternização de final de ano.

____________________________________________________________________________________

NOTA IMPORTANTE :
Ano após ano lembramos aos associados que caso queiram dar uma colaboração
adicional e espontânea para a AAPS, visando uma subsistência mais amena bem como a
possibilidade de organizar mais atividades, esta poderá ser feita, em qualquer valor, via
transferência eletrônica (internet), a conta da AAPS.
AAPS - Assoc. Apos. e Pens. da Previ Siemens / CNPJ Nº 07.104.456/0001-40
Banco Bradesco S/A - Ag. 2591-7 - CC Nº 3669-2
Solicitamos enviar o comprovante para o nosso e-mail: aaps@aaps.org.br
A Diretoria agradece
_____________________________________________________________________________________________________

NOVOS SITES INTERESSANTES
1. Site para envio de e-mails pesados, sem limite de capacidade:
www.sendthisfile.com ; https://www.yousendit.com/
2. Site que calcula qualquer correção desde 1940 até hoje, informando todos os indices disponiveis no
mercado financeiro. Grátis para Pessoa Física: www.debit.com.br
3 . Site com programa que lhe permite falar e ver com qq pessoa no mundo , permite falar de seu computador
para outro sem custo ou para telefones fixos e celulares com cobrança de taxas prefixadas através de créditos
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pré-pagos ; www.skype.com ; www.12voip.com/
4. Site de procura de pessoas e empresas nos EUA. Só para achar a pessoa ou a empresa com endereço e
telefone- GRATIS. Se quiser levantamento completo de tudo o que a pessoa tem como patrimônio, tudo que
teve de problema judicial e financeiro, e outras coisas mais, ai pode custar até US$ 80,00 com valores
intermediários:
www.ussearch.com/consumer/index.jsp
5 . Site de mapas que identificam endereços do Brasil inteiro: http://www.apontador.com.br/
_________________________________________________________________________________
OS DEZ ARTIGOS QUE REGULAM A TERCEIRA IDADE
(Mensagem lida no jantar de confraternização da AAPS no dia 24.11.2010)
Art. 1° – NÃO SE APOSENTE DA VIDA PARA SE TORNAR A PRAGA DA FAMÍLIA.
A vida é atividade. E o verdadeiro elixir da eterna juventude é o dinamismo. Não despreze as ocupações
enquanto tiver energia para as lutas cotidianas. Se não tiver nada para fazer vá caminhar, passear no
shopping, jogar baralho na praça.... qualquer coisa, menos aporrinhar os outros.
Art. 2° – SEJA INDEPENDENTE E PRESERVE A SUA LIBERDADE, MESMO QUE SEJA DENTRO DE UM
QUARTINHO.
Quem renuncia o próprio lar, obriga-se a andar na ponta dos pés, para evitar atritos com noras, genros,
netos e outros parentes. Se possível more em um flat. Melhor usar as suas economias para ter um resto de
vida feliz! Não economize no item “MORADIA”. A próxima vai ser a última e definitiva. Aproveite a
penúltima com tudo o que tem direito.
Art. 3° MANTENHA O GOVERNO DE SUA PRÓPRIA BOLSA.
Ajude seus filhos financeiramente, na medida de suas posses, reservando, porém, parte para emergências.
Tenha o melhor plano de saúde que puder pagar. Se você depender do governo, TA NO SAL!!!
Art. 4° CULTIVE A ARTE DA AMIZADE, COMO SE FOSSE UMA PLANTA RARA, CERCANDO OS
FAMILIARES E AMIGOS DE CUIDADOS COMO SE FOSSEM FLORES.
Se a sua memória estiver falhando anote em uma agenda sentimental as datas mais importantes de sua
vida e compartilhe com eles a alegria de estar presente. Como você é um velho do século XXI aprenda a
mexer com internet e assim poderá programar todos os aniversários em seu e.mail. Ele informará a você
com antecedência e você nunca mais esquecerá nada.
Art. 5° - CUIDE DE SUA APARÊNCIA E SEJA O MAIS ATRAENTE POSSIVEL
Não seja um daqueles velhos relaxados, que exibem caspa na gola do paletó e manchas de gordura na
roupa, que revelam o cardápio da semana. Nunca despreze o uso de água e sabão. Vá ao salão de beleza
uma vez por mês, pelo menos: a manicure vai lhe fazer as unhas das mãos, dos pés, enquanto o barbeiro
corta seu cabelo e barba. Você sabe o quanto eles te agradam para receber uma boa gorjeta. Vista-se como
um lorde! Nada daquelas bermudas xexelentas, moletons rosas e sapatinhos de velho!!
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Art. 6°- SEJA CORDIAL COM SEUS VIZINHOS
Evite implicar com o latido do cachorro, o miado do gato, o lixo fedorento na calçada ou o volume do rádio.
Um bom vizinho é sempre um tesouro, especialmente se os parentes moram distante.
Seja esperto: use um MP3 e ouça músicas com fones de ouvido para se livrar dos barulhos que lhe
chateiam...um Frank Sinatra, Jobim, Charles Aznavour, Nat King Cole acalmarão você e o farão lembrar dos
bons tempos. Se estiver depressivo,ataque de Elvis, Beatles, Creedence, Roling Stones....todos de nosso
tempo.
Art. 7° - CUIDADO COM O NARIZ E NÃO SE INTROMETA NA VIDA DOS FILHOS ADULTOS.
Eles são seres com cerebro, coração, vontade e contam com muitos anos para cometerem seus próprios
erros. FECHE A MATRACA.
Art. 8° - Fuja do vício mais comum na velhice, que é a “PRESUNÇÃO”.
A longa vida pode não ter lhe trazido sabedoria. Há muitos que chegam ao fim da jornada, tão ignorantes
como no início dela. Faça de conta que você nunca viveu nada! Experiência não se passa! Fique só
observando os erros e não se meta. A menos que alguém peça a sua opinião, resista à vontade de dá-la.
Tudo o que é de graça não tem valor. Deixe que a “HUMILDADE” seja a sua marca mais forte.
Art. 9° OS CABELOS BRANCOS NÃO LHE DÃO O PRIVILÉGIO DE SER RANZINZA E INCONVENIENTE.
Lembre-se de que toda a paciência tem limite e que não há nada mais desagradável do que alguém desejar
a sua morte. Aprenda a jogar xadrez, usar ORKUT, ou ocupe sua mente com outras coisas! NÃO ENCHA O
SACO DOS OUTROS!!!
Art. 10° - NÃO SEJA REPETITIVO, CONTANDO A MESMA HISTÓRIA DUAS, TRÊS, QUATRO VEZES.
Quem olha só para o passado, tropica no presente e não vê a passagem para o futuro. Fique de boca
fechada e você será um sábio. Lembre-se que você tem dois ouvidos e uma só boca. Isso não é por acaso.
Colegas associados,a Diretoria da AAPS deseja a todos vocês um felicíssimo Natal e que 2011 lhes traga
muita saúde, paz e alegria.

RECESSO AAPS
Nossa entidade estará em férias no período de 23 de dezembro de 2010 a 25 de janeiro de 2011, voltando às
atividades no dia 26 de janeiro, conforme aprovado em reunião de diretoria realizada em 18 de novembro
de 2010

___________________________________________________________________________________
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.

UM ABRAÇO DO COMITE GESTOR DE INFORMAÇAO :

PURWIN ; ZINK ; BARUCH
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