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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caros colegas
No último mês submetemos à apreciação do Conselho Deliberativo e
do Conselho Orientativo o Plano de Ação da AAPS para o exercício
2013-2014.
Das 25 ações planejadas pelas quatro diretorias, Financeira,
Administrativa, Eventos e Comunicação, destaco as mais relevantes:
- Aumentar a receita através do contínuo aumento de associados e
contribuições espontâneas, sem alterar o valor da contribuição anual do
associado;
- Produzir um “folder” destinado aos novos aposentados, mostrando
que a AAPS foi criada para estimular a continuidade da convivência,
fortalecer o grupo e representar com mais eficiência nossos interesses
comuns;
- Organizar quatro palestras fixas por ano, uma por trimestre, sendo:
. Previ-Siemens – Palestrante Diretor Superintendente da PreviSiemens – Sr. Roberto Ferraz
. Siemens – Palestrante Diretor Presidente da Siemens no Brasil – Sr.
Paulo Stark
. Saúde – Palestrante Gerente Médica Corporativa Siemens Brasil Dra. Maria Cristina Nader.
. Cenário Econômico – Palestrante Economista Chefe da Siemens
Brasil - Dr. Antônio Correa de Lacerda;
- Fomentar maior integração com as Regionais, possibilitando terem
acesso às palestras proferidas em São Paulo, por meio de vídeos,
Youtube, Site ou até mesmo “on line”.
Das ações propostas, o “folder” já foi concluído e, em 23 de março
último tivemos a palestra do Sr. Roberto Ferraz, apresentando as
alterações nas Políticas de Investimentos e as razões dos bons
resultados das aplicações, atingindo, em 2012, uma rentabilidade de
18%, ou seja, 6,5 pp acima da meta atuarial.
Em 6 de fevereiro pp. houve a votação para Presidente do Conselho
Orientativo, tendo sido aclamado por unanimidade nosso colega
Roberto Zink. Temos a certeza de que a sua gestão terá tanto sucesso
quanto a do Presidente que está deixando o cargo, Euclides Soares. Ao
Soares o nosso agradecimento especial pelo excelente trabalho e
afinada parceria.
Aurélio Suriani
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Estamos lançando um novo logo da AAPS com novo lema “
“UNIR, CONVIVER, FORTALECER”,
e um novo folheto que deverá ser entregue aos novos
aposentados, cuja capa está estampada abaixo.
Para a elaboração do design e da arte gráfica contamos com a
colaboração do Sr. Roberto Barros – ex-colaborador da Siemens
– à quem prestamos nossa homenagem e os nossos melhores
agradecimentos.
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O conselho Orientativo se reuniu em
06/02/2013 para apreciação das
contas do Exercício 2012 e do Plano
para 2013.
Na ocasião foi aprovada também sua
nova diretoria:
Presidente : Roberto Zink
Vice: Hertz Luiz Bonorino
Secretário: Waldir Monteiro

Em 23/03/2013 o Diretor
Superintendente da Previ Siemens Sr.
Roberto Ferraz, juntamente com seu
Diretor Financeiro Sr. Vanderlei Cortez
Lima , apresentaram a evolução do
patrimônio e rentabilidade da Previ nos
últimos anos.
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(Charge de nosso associado Walter Seufert - Catui)
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RIO SIEMENS
Você sabia que Siemens também é nome de rio?
Afluente do rio Iguaçu tem águas cristalinas e histórias curiosas.
Localizado no Brasil, no estado do Paraná, bem próximo da fronteira com a Argentina e
Paraguai, o Rio Siemens é um afluente do Rio Iguaçu e foi levado ao conhecimento de nossos
colegas em 1964 pelo Sr. Riechel, um antigo colaborador, em uma publicação no jornal
Siemens Mitteilungen, da Siemens AG, como se chamava na época o Nosso Jornal. Anos
depois, em 1989, um outro colaborador da empresa ( e hoje associado da AAPS) Alexander
Gromow foi conferir de perto sua água cristalina e conheceu um vilarejo vizinho chamado
Santo Antonio de Siemens, que naquele ano abrigava cerca de 700 pessoas.

“A cidadezinha de Santo Antonio de Siemens pertence à grande Capanema, no Paraná. Tirei
uma foto da placa da Escola Santo Antonio localizada na cidade. Curiosamente o nome da
escola estava escrito errado – SIEMES” , explica Gromow.

Acredita-se que o nome Siemens tenha sido dado pela dominação do exército sobre a região.
Suspeita-se que o chefe da corporação era também engenheiro elétrico, e por isso, nomeou os
afluentes e outros lugares de “Siemens”, “Ampere”, “Alto Faraday” e outros nomes
relacionado a eletricidade.

Wolfgang von Wasielewsky , colaborador da Siemens de 1951 a 1999 (também associado da
AAPS) sempre insistiu na publicação destes fatos, e agora relata algumas das lendas
relacionadas ao local. “Contam que uma mulher de branco aparecia para os rapazes nas noites
de sexta feira, numa estrada próxima ao rio Siemens. Dizem também que um caçador de
pombos encontrava-se no local e, sem explicação alguma, os dois canos da espingarda
dispararam, derrubando-o dentro do rio. Numa outra noite, na mesma localização, um morador
estava pescando e avistou um animal estranho, que lhe pregou um grande susto. Quando
disparou em sua direção, o animal duplicou de tamanho e correu em direção ao homem”.

(Artigo publicado originalmente no boletim interno da Siemens S.A. - Nosso Jornal – edição
284- pag.10)
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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.
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