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      MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA AAPS A TODOS OS ASSOCIADOS 
 
Caros associados  
 
O corpo diretivo da AAPS é composto por 33 
integrantes voluntários que constituem a Diretoria, 
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e o Conselho 
Orientativo,  e que visam melhorar a qualidade de vida 
dos associados, representá-los  junto a entidades 
afins,  e manter  a confraternização entre ex-colegas 
que mantiveram e fizeram a empresa progredir por 
décadas. 
 
Após ter ocupado 2 diretorias e ter participado no 
conselho na última gestão, fui indicado para assumir 
a partir de 1/07/2014 a presidência do Conselho 
Deliberativo junto com os colegas Mario Saito, Arturo 
Lobato, Núbia Maria Balensifer Oliveira, Ronald 
Eckmann e os suplentes Marcos Alonso José da 
Cunha e Petros Katalifós. 
 
Nossa atividade  será  acompanhar a Diretoria 
em  seus trabalhos e  reuniões visando o cumprimento 
dos estatutos, o bom andamento dos trabalhos e 
cooperar com a união dos associados e dos ideais da 
AAPS. 
 
Todos nós temos um passado cultural comum. 
Cooperamos pelo engrandecimento da empresa e 
do nosso bem comum. Almejamos dar continuidade a 
este espírito de solidariedade. 
 
Atenciosamente, 
 
                         Alvaro Wormser 
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Diretoria da AAPS- Da esquerda para a direita: Francisco Rosa (Eventos), Antonio Junqueira (Comunicação), Karl Batschinsk (Finanças),  

Aurelio Suriani (Presidente em exercício), Carlos Baruch (novo Presidente), e Marco Antonio Pereira (Administração)  

       

  Em 29 de abril de 2014 a assembleia de associados elegeu a nova diretoria da AAPS para o biênio 
2014/2016 cuja posse se dará em 1º. de julho de 2014. 

 Foram eleitos/reeleitos os seguintes associados: 

Carlos Max Baruch – Presidente 

Karl Georg Batschinski – Diretor Financeiro 

Marco Antonio Pereira – Diretor Administrativo 

Francisco Dias Curado Rosa – Diretor de Eventos 

Antonio Gabriel Junqueira – Diretor de Comunicação 



 

 

 

3

 

N e w s l e t t e r  AAPS 
Edição 02/2014  

              
 

 

      Na mesma assembleia de 29 de abril foram também eleitos/reeleitos os seguintes membros 
dos conselhos: 

Deliberativo  

Efetivos: Ronaldo Eckman 

               Alvaro Wormser 

    Arturo Lobato Monastério 

    Mario Saito 

    Nubia Maria Balensifer Oliveira 

Suplentes: Marcos Alonso Jose da Cunha 

      Petros Katalifós 

Fiscal 

Efetivos: Calil Smaira 

     Geraldo Gonçalves Coelho 

     Vitor Korus 

Suplentes: Hugo Scherb 

       Marco Antonio Berbel Pintor 
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     Também em 29 de abril a AAPS recebeu o 
Dr. Antonio  Corrêa de Lacerda para uma 
apresentação, seguida de almoço nas 
dependências do Kolping Haus . 

Nesta apresentação participaram  11 
convidados representantes do GEPS-Grupo de 
Estudos de Previdência Complementar, 
(grupo que reúne diversas associações de 
aposentados de outras empresas), do qual a 
AAPS é participante.  
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Colega da AAPS está percorrendo o caminho para Santiago de Compostela – da França até a Espanha 
– cerca de 800 Km 

Sérgio Righy (68 anos)   associado da AAPS, foi gerente da área de recursos humanos da 
Siemens no Rio de Janeiro e é aposentado há 14 anos.  Desde então, Sérgio continua muito ativo, 

inclusive viajando para locais inusitados.  Motivado por um espírito de aventura  decidiu 
fazer esta caminhada da França para a Espanha. 
Iniciou a caminhada em Saint Jean Pied de Port na França e já percorreu a pé 720 km, 
encontrando-se presentemente na Espanha. Faltam “apenas” 80 km. 
Um aspecto altamente fascinante nesta aventura é a confraternização e ajuda mútua dos 
peregrinos que são originários de inúmeros países dos 5 continentes.  Também a suplantação dos 
seus limites físicos e a vitória sobre si mesmo são gratificantes. 

Antes do início desta caminhada, ainda no Brasil , foi necessário adquirir condicionamento físico 
e perder peso. 
 
Perguntado ao Sérgio qual será a próxima aventura, ele nos assegurou que será a repetição desta 
caminhada, tal seu entusiasmo. 
 
Desejamos ao Sérgio uma feliz conclusão de sua aventura. 
 

NdR: O Sergio nos informa que já chegou a Santiago de Compostela. Eis seu relato: 
“Prezados amigos e parentes, cheguei hj, 04.06, a Santiago de Compostela depois de ter percorrido 755 km a 
pe em 35 dias, atravessando 4 regioes da Espanha e incontaveis cidades, pueblos, burgos e vilas. Ao longo 

do Caminho, enfrentei frio, chuva, lama, neve, vento e sol, mas conheci mts coisas novas e mt gente boa 
mesmo,,,, pra valer.” 
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    CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA 
 
 Finalizamos a negociação com o Grupo Semmler – Corretora e Administradora de Planos de Assistência 

Médica – de um convênio para prestação destes serviços para todos os aposentados da Siemens. Assim  todos os 

beneficiários da Previ Siemens – associados ou não da AAPS – poderão ingressar em um novo plano de saúde, 

ou migrar para  outro que julguem mais conveniente. 

 Para conhecer o Grupo Semmler vejam 

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.   

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. 

           CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA 
 
 

 Finalizamos a negociação com o Grupo Semmler – Corretora e Administradora 

de Planos de Assistência Médica – de 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 o Grupo Semmler vejam: 

http://www.gruposemmler.com.br/home 
 


