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PALAVRAS DO PRESIDENTE
Caros associados (as)
Este é certamente um bom momento, com a aproximação do fim do ano, de fazer um resumido
balanço das realizações da AAPS, ocorridas em 2013 e lançar um olhar para 2014.
A Diretoria Executiva é formada por quatro áreas distintas, mas ela trabalha como um
colegiado onde todos discutem, se envolvem e decidem sobre temas de qualquer diretoria.
Iniciando pela área Administrativa, cujo titular é o Carlos Baruch, as principais realizações,
excetuando-se os trabalhos de rotina, foram:
- A criação de um “folder” dirigido principalmente para os ainda não associados e aos que
estão se aposentando; e
- O aumento do quadro social, alcançando hoje mais de 360 associados.
Para 2014 prevemos a conclusão dos estudos do grupo de trabalho sobre planos de saúde, com a participação dos colegas
Marcos Cunha e Roberto Zink, além do Baruch e a minha. Este tema é de extrema importância para muitos aposentados da Previ
Siemens, seja por não possuírem planos, seja por possuírem e estarem muito insatisfeitos.
- Estreitamento no relacionamento com outras associações congêneres, como a Philips, Basf, Souza Cruz, Rhodia, Ericsson e Novartis.
Todos com os mesmos objetivos e desafios. A soma dos associados dessas associações supera a casa dos dez mil. Certamente a nossa
força de negociação para formar parcerias, convênios, etc. será infinitamente maior. Em suma, esta ação fortalecerá não só a nossa
associação, mas todas as demais associações participantes.
Na área financeira, dirigida pelo Karl Batschinski, excluindo-se os trabalhos de rotina, como cuidar dos recebimentos, ações
sobre os inadimplentes, negociações e pagamentos com os prestadores de serviços, o grande desafio é manter o equilíbrio financeiro, sem
alterar a contribuição anual, que permanece a mesma há dez anos. É importante dizer que deve ser garantida uma provisão de caixa,
correspondente a um ano de atividade da Associação. Esses desafios continuarão em 2014.
A área de eventos, capitaneada pelo Francisco Rosa, realizou várias palestras, sendo:
-Duas com a diretoria da Previ Siemens, a primeira em março e a segunda em outubro, sobre Aplicações e Rentabilidade da Previ
Siemens;
-Prevenção de doenças com a Dra. Maria Cristina Nader, em maio;
-Revisões de aposentadorias e I.R. de previdência privada, com os Advogados Dr. Rovani Dietrich e Dr. Perisson Andrade, em outubro; e
-Sustentabilidade com Peter Mix em novembro.
Em agosto foi realizada uma visita à Exposição dos Mestres do Renascimento.
O desafio é manter esse nível de atividade, com novos temas e juntos com outras associações, como no caso da palestra do colega Peter
Mix.
A área de comunicação, dirigida pelo Antônio Junqueira, realizou a reestruturação do nosso “site” e substituiu o provedor de email, melhorando sensivelmente a comunicação.
As palestras passaram a ser gravadas em DVD’s, enviadas às regionais e disponibilizadas no “site” e “You Tube”.
Este é o quarto Newsletter do ano, portanto sem interrupção, conforme o planejado.
Vale lembrar que essas realizações tiveram êxito também graças à participação dos Diretores Regionais:
-Oriovaldo Tedesco Filho e Carlos Haluska de Jundiaí,
-Gilberto Neves de Curitiba, e
-Jorge Carneiro do Rio de Janeiro.
Concluindo, quero manifestar a minha grande satisfação de trabalhar com uma equipe coesa e comprometida com o
fortalecimento da AAPS, bem como agradecer a você, Associado, pelo interesse e apoio manifestado através da crescente presença nos
eventos da Associação.
A diretoria executiva deseja a você e sua família um feliz Natal e um ano próspero com muita saúde.
Aurélio Suriani
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Em 31 de outubro de 2013 os Srs. Roberto
Ferraz, Marcelo Neves e Adriana Boscolo
voltaram a comentar sobre os critérios de
alocação dos recursos da Previ Siemens e sobre
as rentabilidades atual e futura.
Na mesma data os Drs. Rovani Dietrich e
Périsson Andrade falaram sobre as
possibilidades de revisão da aposentadoria do
INSS e ressarcimento de IR retido
indevidamente pela Previdência Privada.

Mais fotos e videos dos eventos em www.aaps.org.br/videos.php
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As apresentações de outubro
foram abertas a todos os
assistidos da Previ Siemens, e
seguida de almoço de
confraternização.
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Pela primeira vez a AAPS coordenou e patrocinou uma
palestra seguida de almoço, realizada em 07 de novembro
de 2013, para todos os associados do GEPS – Grupo de
Estudos de Previdência Suplementar - na qual os Srs.
Carlos Baruch, Aurelio Suriani e Alvaro Wormser nos
representam. Este grupo congrega representantes das
Associações de Aposentados das empresas Siemens,
Philips, ,Basf, Souza Cruz, Rhodia, Ericsson e Novartis.
O palestrante foi nosso associado Peter Mix que
discorreu sobre o tema Ecologia e Sustentabilidade.
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Cantinho do associado
Angela Weingärtner Becker, esposa de nosso associado Mario Becker é historiadora de Arte
formada pela FAAP e professora de arte-educação aposentada. Como amante das artes
plásticas, possui um blog onde nos dá “verdadeiras aulas” sobre diversos pintores
/escultores de todas as épocas e estilos, e também sobre museus de várias cidades do
mundo (que conhece pessoalmente!).
Consideramos imprescindível uma visita ao seu blog http://angelweing.blogspot.com.br/
Angela gosta também de mostrar sua veia artística em produtos artesanais, que sugere
sejam utilizados como presentes de Natal. Aceita encomendas, e quem quiser uma amostra
pode assistir ao vídeo http://www.youtube.com/watch?v=o9gR9YhMwLw
Contatos: angelwb@uol.com.br

PRÓXIMOS EVENTOS DA AAPS
PP

28/11 - ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO REGIONAL JUNDIAÍ
RESTAURANTE VILA ANTIGA - CAMPINAS – ALPHAVILLE

28/11 - ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO REGIONAL RIO
RIALTO RESTORANTE - BARRA DA TIJUCA

27/11 - JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO REGIONAL CURITIBA
EVENTOS DA AAPS
07/12 - JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO - SÃO PAULO
HOTEL PULLMAN - VILA MARIANA
Confirme sua presença !
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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.

Antes e depois de uma Auditoria

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. Interessados na aquisição de vídeos das
palestras – entrar em contato com a Sueli, que fará a remessa pelo correio.
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