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PALAVRAS DO PRESIDENTE

Caros associados da AAPS,
É nosso costume dizer que o ano começa após o Carnaval.
Somos gratos à vocês que prestigiaram as nossas atividades
do ultimo ano, pois fizemos cada uma com o intuito de
agradar e agregar conhecimento e lazer à todos.
Cada encontro ou contato que realizamos, foi sem duvida
uma satisfação e alegria em recordar os bons tempos que
trabalhamos lado a lado com os colegas que hoje estão
aposentados.
Neste intuito, gostaríamos de receber de vocês novas ideias
e sugestões para diversificar o nosso programa de 2015.
Claro que devemos considerar que há colegas localizados
nos quatro cantos do país, portanto, não podemos nos reunir
com todos, mas esta Newsletter poderá levar conteúdo de
interesse global.
Participem !
Carlos Baruch
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Novo passeio organizado pela AAPS !
Em 08 de novembro de 2014
associados da AAPS e familiares
visitaram o Zooparque em Itatiba –
SP, seguido de excelente almoço com
comidas típicas.
Fato marcante foi a participação das
crianças – filhos e netos de
associados.
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Com organização do Sr. Jorge Carneiro, a
Regional Rio de Janeiro realizou em 04 de
dezembro de 2014 a confraternização anual
de associados da AAPS.
Prestigiando a comemoração, estiveram
presentes o presidente da AAPS – Carlos
Baruch e os conselheiros Aluizio Byrro e Alvaro
Wormser.

Para visualizar mais fotos visite nosso site: http://aaps.org.br/eventos.php
Agora, no site, você pode clicar sobre a foto para amplia-la, navegar seguindo as setas “< e >”,
e clicando com a direita sobre a foto ampliada pode copia-la para seu computador/tablet.
Experimente !!
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Também a Regional Curitiba realizou em
dezembro de 2014 a confraternização anual
de associados da AAPS.
Prestigiando a comemoração, esteve
presente o presidente da AAPS – Sr, Carlos
Baruch.
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Em São Paulo a confraternização de final
de ano foi realizada novamente no
restaurante do Hotel Pullman, e contou
com a participação de cerca de 60
associados e familiares.
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A LUTA CONTRA O GANSO
(do livro “Recordações da Vida” de Werner von Siemens)

Meus pais viveram até os meus 8 anos de vida no local de meu nascimento em Lenthe,
junto a cidade de Hannover onde meu pai arrendava uma propriedade do Sr.von Lenthe .
Eu deveria ter aproximadamente 5 anos de idade e brincava no quarto do meu
pai, onde a minha irmã Mathilde foi conduzida por minha mãe chorando . Ela deveria ir à
casa do pastor para ter aulas de tricô mas, reclamava que havia um um ganso que
sempre a impedia de ir às aulas.
Ela se negava decisivamente apesar da insistência de nossa mãe, de ir à aula sem
uma companhia protetora . Meu pai também não conseguia persuadi-la, me deu sua
bengala que parecia maior do que eu e disse: então Werner deverá te levar e espero que
seja mais corajoso que você. Isto me parecia bastante arriscado mas, meu pai me
indicou o caminho e solução para tal proeza: quando o ganso vier, avançe
com valentia sobre ele batendo ferozmente com a bengala.Com certeza ele vai fugir. E
assim aconteceu ! Quando abrimos o portão do pátio, o ganso veio velozmente em nossa
direção com o pescoço esticado e um sussurro estridente.
Minha irmã imediatamente voltou ao caminho e eu tive a vontade de segui-la mas,
acreditava no conselho do meu pai. Avancei ao perigo com os olhos fechados mas,
batendo com valentia a bengala no ar. E veja, o ganso ficou amendrontado e saiu
correndo grasnando com todo vigor junto aos demais gansos.
É surpreendente qual profunda e duradoura impressão esta minha primeira vitória sobre
o ganso deixou na minha alma infantil. Inúmeras vezes em situações difíceis da vida, a
vitória sobre o ganso inconscientemente me encorajou a não desviar do perigo e sim,
enfrenta-lo com CORAGEM.
(Colaboração
Colaboração de Alvaro Wormser)
Wormser)
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CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA

Lembramos que temos com o Grupo Semmler – Corretora e Administradora de
Planos de Assistência Médica – um convênio para prestação destes serviços para
todos os aposentados da Siemens.
Agora, todos os beneficiários da Previ Siemens – associados ou não da AAPS –
podem ingressar em um novo plano de saúde, ou migrar para outro que julguem
mais conveniente.
Para conhecer as alternativas que o Grupo Semmler oferece acessem:
http://www.gruposemmler.com.br/home

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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