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PensionistasAposentados
Alegria transbordou no reencontro 

dos aposentados e pensionistas
7º Encontro destacou a importância de manter uma qualidade de vida saudável

Após dois anos afastados 
em razão da pandemia, 
os aposentados e pen-

sionistas do Poder Judiciário 
do Paraná se encontraram em 
novembro, em Ponta Grossa, 
para participar do 7º Encon-
tro anual, com o tema “Ainda 
há de haver Esperança em cada 
um de nós”. O evento foi pro-
movido pelo Núcleo de Apo-
sentados, Aposentadas e Pen-
sionistas do Sindijus-PR.

O baile “Preto e Branco” 
marcou a abertura da ativida-
de. Foi um momento de lazer, 
de descontração e também de 
muita alegria.

“Atividades Físicas e Quali-
dade de vida: um estilo ou uma 
opção?” o questionamento apre-
sentado pelo professor Clóvis Ja-
cob Martins no encontro provo-
cou a reflexão dos participantes 
sobre o comportamento adotado 
no cotidiano, destacando a im-
portância de se praticar regular 
atividades físicas e de hábitos 
saudáveis. “Saber como se ali-
mentar e o que consumir con-
tribui significativamente para a 
melhora da qualidade de vida. 
Vamos fazer trocas inteligentes, 
comer mais coisas naturais, sau-
dáveis. Devemos ensinar ao nos-
so cérebro o que é bom, pois o 

nosso corpo e mente só pensam 
na vontade de comer, e nós que 
devemos ter a conexão do nosso 
corpo, entendendo que cada um 
é de uma forma, devemos nos 
aceitar como somos e nos cuidar 
com atividades e alimentação”, 
destacou o professor.

“Percebi a alegria enorme 
dos aposentados e pensionis-
tas em se reencontrarem e so-
cializarem. A participação na 
palestra também foi muito ba-
cana. As pessoas se interessa-
ram muito por entender como 
ter uma qualidade de vida. 
Precisamos valorizar esses en-
contros e realizar outros como 
este”, afirmou a coordenado-
ra do Núcleo, Maria Dulcineia 
Fernandes Gomes Del Rios.

Para encerrar o encontro, os 
aposentados e pensionistas fo-

ram conhecer o Parque Histórico 
de Carambeí. 

Escaneie o 
QRcode para 
conferir as fotos 
do encontro 
que estão 
disponíveis em 
nosso facebook: 

O encontro contou com a par-
ticipação da delegação do Sind-
jus-RS. Para a vice da secreta-
ria-geral, Janete Fabíola Togni, 
o evento foi muito bem progra-
mado, assunto bem conveniente 
e necessário para nós todos, in-
dependente da idade, de 30, 40 e 
60 anos. “As organizadoras são 
muitas simpáticas, criativas e 
pensaram em todos os detalhes. 
Parabéns a todos, e foi muito re-
levante a ideia de sementes nos 
crachás”, ressaltou.

Paula Degraf
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Saiba quais são as perspectivas para o próximo ano

O melhor presente é estar presen-
te... Um brinde à alegria, soli-
dariedade e a união. É tempo de 

partilha, fraternidade, renovação e paz.
Lutamos porque temos esperança...
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

São os votos do Núcleo de Aposentados, 
Aposentadas e Pensionistas do Sindijus-PR.

Foto: passeio
Crédito: Paula Degraf

Mensagem do Núcleo

A equipe de Coordenação 
do Núcleo de Aposenta-
dos, Aposentadas e Pen-

sionistas se reuniu em Foz do 
Iguaçu, nos dias 4, 5 e 6 de de-
zembro, para avaliação do En-
contro Estadual, redefinição do 
Projeto e Planejamento do Nú-
cleo para o Biênio 2023/2024.

Analisando as considera-

ções dos 60 participantes, en-
tre aposentados, aposentadas e 
pensionistas, a equipe concluiu 
que o planejamento e execução 
foram em seu geral bons, mas 
percebeu que ainda há muito 
a trilhar, buscando uma maior 
participação. 

O Núcleo concluiu a impor-
tância e a necessidade de esta-

belecer, para um novo projeto, 
a divisão em Dimensões: Ética, 
Estética e Evolutiva, que já estão 
sendo estudadas e preparadas. 
Finalizando a reunião, a equipe 
já definiu algumas atividades 
para o ano que vem, como: En-
contros Regionais, Encontro de 
Formação e preparação de lide-
ranças, e Encontro Estadual.

votoS
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