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A AAPS QUE VOCÊ QUER 
 
A palavra que predominou nos últimos tempos foi “crise” seguida da 
designação política, econômica, social, moral, nacional, internacional, entre 
outras qualificações. É certo afirmar que tem sido um tempo difícil para muitos. 
Podemos avaliar particularmente de que forma e em que medida essa situação 
tem nos afetado diretamente, membros de nossa família, amigos e conhecidos.  
 
Mas é nesses momentos que podemos fazer a diferença. Nossa maturidade e 
experiências produziram nossa sabedoria, um imenso capital que ao ser 
compartilhado, permanece vivo e operante. Essa pode ser nossa contribuição: 
ajudar os que necessitam de uma boa conversa, entendimento, orientação e de 
encorajamento - estender uma ponte para conseguirem atravessar esse rio que 
não estava no mapa de suas vidas.  
 
Vale lembrar que A AAPS abre espaços para a UNIÃO de colegas para 
consolidar amizades, estimular a mútua colaboração e a troca de experiências 
de vida, além de criar um senso de pertencimento, proteção e conforto. A 
CONVIVÊNCIA para o aprendizado, cultura, lazer, qualidade de vida e o 
FORTALECIMENTO do grupo nas relações com a PreviSiemens, outras 
entidades e prestadores de serviços, completam objetivos de nossa Associação. 

 

 

 
Os membros da nova Diretoria Executiva e Conselheiros eleitos sentem-se honrados em poder dar continuidade 
ao grande empenho e bons resultados da direção anterior, à qual agradecemos muito. 
 
Começamos por melhorar a forma de comunicação entre a AAPS e associados.  Já temos no ar um Site 
totalmente redesenhado, com mais facilidade de acesso às informações. Em breve novos conteúdos estarão lá. 
Não deixem de visitá-lo sempre. A Newsletter AAPS que vocês estão lendo já está também de cara nova, 
interessante conteúdo e muita interação. 
 
Vocês participaram recentemente de uma pesquisa de interesse sobre atividades, passeios, encontros, 
palestras, entre outras e, com base nela, serão programados os próximos eventos. Outras pesquisas virão para 
aprimorar nossos serviços. 
 
Temos observado a saída de algumas empresas patrocinadoras da PreviSiemens, em razão de não pertencerem 
mais ao grupo Siemens.  Os colegas dessas empresas continuarão associados da AAPS, que manterá portas 
abertas para a adesão de mais colegas nessa mesma situação. 
 
Também temos acompanhado junto a PreviSiemens o desenvolvimento e o lançamento de novas políticas para 
Plano Suplementar - fruto de sugestões da AAPS, com opções para diferentes perfis de investimento e que será 
em breve divulgado pela PreviSiemens a todos os participantes.   
 
VAMOS FAZER JUNTOS A AAPS QUE VOCE QUER! 
Boa leitura a todos 
 
Marcos Cunha  
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CONHEÇA O TESOURO DIRETO 
 

O QUE É? 

O Tesouro Direto é um Programa do Tesouro 
Nacional desenvolvido em parceria com a 
BMF&F Bovespa para venda de títulos públicos 
federais para pessoas físicas, por meio da 
internet. 
 
Concebido em 2002, esse Programa surgiu 
com o objetivo de democratizar o acesso aos 
títulos públicos, ao permitir aplicações com 
apenas R$30,00.  
 
Antes do Tesouro Direto, o investimento em 
títulos públicos por pessoas físicas era possível 
somente indiretamente, por meio de fundos 
de renda fixa que, por cobrarem elevadas 
taxas de administração, especialmente em 
aplicações de baixo valor, reduziam a 
atratividade desse tipo de investimento. 

 

O Tesouro Direto contribuiu para a diversificação e complementação das alternativas de 
investimento disponíveis no mercado, ao oferecer títulos com diferentes tipos de rentabilidade 
(prefixada, ligada à variação da inflação ou à variação da taxa de juros básica da economia - Selic), 
de prazos de vencimento e de fluxos de remuneração. Com tantas opções, fica fácil achar um 
título indicado para a sua necessidade. 
 
Além de acessível e de apresentar opções de investimento que se encaixam aos seus objetivos 
financeiros, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade e liquidez diária, mesmo sendo a 
aplicação de menor risco do mercado.   
 
Representa, portanto, uma excelente oportunidade para você realizar seu planejamento 
financeiro sem complicação. 
 
 
fonte: site oficial do governo federal, Tesouro Nacional 
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MAS O QUE SÃO TÍTULOS PÚBLICOS?

Os títulos públicos são ativos de renda fixa, ou 
seja, seu rendimento pode ser dimensionado 
no momento do investimento, ao contrário 
dos ativos de renda variável (como ações), cujo 
retorno não pode ser estimado no instante da 
aplicação. Dada a menor volatilidade dos 
ativos de renda fixa frente aos ativos de renda 
variável, este tipo de investimento é 
considerado mais conservador, ou seja, de 
menor risco. 
 
Ao comprar um título público, você empresta 
dinheiro para o governo brasileiro em troca do 
direito de receber no futuro uma remuneração 
por este empréstimo, ou seja, você receberá o 
que emprestou mais os juros sobre esse 
empréstimo. Dessa maneira, com o Tesouro 
Direto, você não somente se beneficia de uma 
alternativa de aplicação financeira segura e 
rentável, como também ajuda o país a 
promover seus investimentos em saúde, 
educação, infraestrutura, entre outros, 
indispensáveis ao desenvolvimento do Brasil.

Cabe ressaltar que os títulos públicos são negociados apenas escrituralmente, isto é, não existe um 
documento físico que representa o título. Você terá a garantia da aplicação por meio do número de 
protocolo gerado a cada operação e o título adquirido ficará registrado no seu C
consultado a qualquer tempo por meio do seu extrato no site do Tesouro Direto.

Ao investir no Tesouro Direto, você opta pelo tipo de investimento de menor risco da economia, pois 
os títulos públicos são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional
 
Continue a leitura e veja todos os detalhes e opções de investimentos de acordo 
expectativa de retorno, mesmo para quem começar com pequenos valores, no site oficial do 
governo federal TESOURO DIRETO: 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
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FGV Online – Cursos práticas gratuitos sem sair de 
casa 
 
A Fundação Getulio Vargas é a primeira instituição 
brasileira a ser membro do OpenCourseWare 
Consortium – OCWC –, um consórcio de instituições 
de ensino de diversos países que oferecem 
conteúdos e materiais didáticos sem custo, pela 
internet. 
 
Membro desde julho de 2008, o FGV Online venceu, 
em 2011, a primeira edição do OCW People's Choice 
Awards – premiação para as melhores iniciativas 
dentro do consórcio –, na categoria de programas 
mais inovadores e de vanguarda. 

 

Para ter acesso aos cursos que o FGV Online oferece a você nesse consórcio, veja as opções 
abaixo. Em caso de dúvidas, consulte a página sobre Dúvidas Frequentes. 
( http://www5.fgv.br/fgvonline/Ajuda ). 
 
Alguns Cursos  
 
Cursos área de Finanças Pessoais 
 
Como organizar o orçamento familiar – 12h 
Como fazer investimentos I – 12h 
Como Planejar a Aposentadoria – 10h 
Como fazer investimentos II – 8h 
Como economizar em tempo de crise – 8h 
 
Cursos na área de Sustentabilidade 
 
Sustentabilidade no dia a dia: orientações para o cidadão – 12h 
Sustentabilidade, um valor para a nova geração: orientações para o professor de ensino 
fundamental – 15h 
Sustentabilidade aplicada aos negócios: orientações para gestores – 10h 
 
Veja catálogo completo e mais informações no site oficial: 
 
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/  
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Itaú Viver Mais 
 
O programa  
 
Qualidade de vida na terceira idade não se resume 
apenas a ter saúde. É preciso, além disso, continuar 
ativo fisicamente e culturalmente, fazer novas 
amizades e conviver em sociedade.    

 (consulte no site ou por telefone sobre as cidades 

incluídas) 

 
O Itaú Viver Mais nasceu há 11 anos para participar 
da vida das pessoas a partir de 55 anos, oferecendo 
atividades físicas e socioculturais em vários lugares 
do Brasil. As atividades são gratuitas e não é 
necessário ser correntista para se inscrever. 

 

 

Para se inscrever ou tirar dúvidas, entre em contato com nosso canal de atendimento pelo telefone 
4004-1937, de segunda a sexta, das 9h às 18h. 
 
 

Cinema 

Acreditamos que o cinema é uma atividade simples e prazerosa, que estimula a reflexão e o convívio, 
além de ser um poderoso instrumento de transmissão de conhecimento e cultura. 

Todo mês nossos participantes podem usufruir de uma sessão comentada e gratuita de cinema. Elas 
acontecem no Espaço Itaú de Cinema de todo o Brasil e sempre contam com um convidado especial 
para falar sobre o filme após a sessão. Clique aqui http://www.itaucinemas.com.br/produtos/sessoes-
especiais/viver-mais para conferir o filme do mês e os endereços dos cinemas participantes. 
 
Enquanto nossa sessão não chega, você pode aproveitar descontos especiais no seu ingresso do 
cinema. De segunda à quarta-feira você paga menos que a meia entrada no Espaço Itaú de Cinema 
até às 18h.  
 
Fonte: site oficial do Itaú Viver Mais  https://www.itau.com.br/vivermais/ 
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Querido Panetone 
 
Você sabe o quanto gosto de você, mas não podemos viver assim: eu lhe cortando em pedaços e você 
me engordando sem parar. 
Quando o amor deixa o casal infeliz, é hora de parar. 
Amor não é sofrimento. 
Apesar da sua massa macia e suave, temos que lidar com aquelas frutinhas cristalizadas de toda 
relação. 
Acredite, vai ser melhor pra nós dois. 
Você fica com sua integridade e eu com minha cintura. 
Continuarei olhando você com ternura e desejo, mas sabendo que já não nos pertencemos mais. 
Foi doce, foi bom, mas deixou marcas que agora a blusa comprida precisa encobrir. 
Adeus... Panetone ! 
 
Resposta do Panetone 
 
Minha Querida, 
Antes de tudo gostaria de dizer-lhe que o que engorda não é o que te delicia entre o Natal e o Ano 
Novo, mas tudo o que você come entre o Ano Novo e... o Natal, portanto, reveja seus fundamentos. 
Sei da sua admiração por mim e que sua decisão de me deixar está muito mais ligada à sua 
incapacidade de administrar seu peso do que a qualquer insatisfação comigo. 
Sinto pela separação, mas ainda vamos nos encontrar. 
Assim como minha massa é mole, a sua carne é fraca. Você ainda vai ter uma recaída. 
Não encare isto como uma praga, mas sabedoria de quem entende muito de tentações. 
Acho que você está carente. 
Se eu tivesse bracinhos, dar-lhe-ia um abraço. 
Por enquanto, do seu sempre. 
Panetone. 
                                                    Colaboração: Álvaro Wormser 
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Palestra de  Marco A Oliveira 
Brasil: Decodificando a Cultura do País em 23/08/2016 
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Palestra da Diretoria da Previ-Siemens em 30/09/2016 
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Almoço de confraternização em Jundiaí em 11/11/2016 
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Jantar de confraternização Curitiba em 24/11/2016 
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Almoço de confraternização no Rio de Janeiro em 01/12/2016 
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Jantar de confraternização em São Paulo em 03/12/2016 
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Jantar de confraternização em Porto Alegre em 14/12/2016 
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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) 3969-2666. Nossa assistente Suely 
terá o máximo prazer de lhes atender e repassar as informações ao comitê gestor.   
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Especialidades Artísticas
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