
• APOSENTADORIA

Pausa para reflexão
Seminário vai discutir questões jurídicas ligadas à aposentadoria e ajudar servidor a superar os problemas que surgem nessa fase
Fabiana de Oliveira

Aposentar-senão
é sinônimo de enve-
lhecimento nem sig-
nifica o fim da linha
para o trabalhador.
Enganam-se aqueles
que pensam assim.
Cada um pode fazer
desse período detran-
sição o ponto de par-
tida para novos e in-
teressantes projetos
de vida. Para dar um

	

"empurrãozinho" no	 e

servidor e ajudá-lo a
passar, sem angústi-
as, por essa fase é que

	

foi criado -na Assem-	Dr. Moreira suger. que aceitar o ócio ó o coi
	bléia o Programa de	 cada um encontra

Preparação para a
Aposentadoria M')relra recomenda
(PPA), que está sain-

	

do do forno eéresul-	•çi•ILaI O ocio e saber explorá-lo pli
tado do esforço de 15 trabalhando, Esta é a e.\phcaçãoque o

SebastiãoprofissionaisdaCasa Sebastiãolreira da para quem pergiinl.

	

O PPA será Um	lrnu(lLiIJa "A apiisenioiioria para mim 't;'

	

espaço aberto para o	tinha, em vei de teimar em acrescentar aiie

	

servidor se manifes-	 a .ssembkia. iple 'en
tar e refletir sobre a Ltuislafivo lembra que chegou .i j)Cfl.Ii que

	

aposentadoria, sem	
U0 v eu depus dos dois primeiros mi di

	

caráter doutrinário	 Para ultrapassar esse momenti

	

nem respostas pron-	devoria deixar ninguém policiá-lo nula de p
tas. 'Queremos que  a prov\1rcira e	a viva de que .t apos

	

as pessoas reelabo-	Hoje ele continua sendo lembrado na .\s'cn
	rem seus sonhos •e	 inal solrc qualquer questão que i.nvúl

	

busquem suas propn-	 ut(Li conselho que o ex-dm,ior

	

as respostas", CX1)11-	aposentadoria somente na hora em qule ela cl

	

ca a psicóloga Ange- 	comenta, \lesruutu ;issuui, ele aíir

	

Ia Lott. O grupo que	enfrentara mau'. id;'d. A pessoas Je'.i..qn hi.
desenvolveu o PPA é
formado por profissi-
onaisda área médica, Psicologia, Serviço Social, Enfermagem, Fisiote-
rapia, Gerência-Geral de Pessoal e membros do Instituto de Previdência
do Legislativo (Iplemg) e da Associação dos Aposentados (Aplemg).

A equipe já está fechando a programação de um seminário,a ser
realizado durante cinco dias em abril e que é a concretização do PPA.
O seminário, com carga horária prevista de 24 horas, será desenvolvido
em dois níveis: o informativo e o da sensibilização. O primeiro inclui
esclarecimentos sobre direitos, aspectos jurídicos e administrativos da
aposentadoria, por meio de palestras e grupos de discussão.

Já o segundo nível abor-
A.r Vieira dará os aspectos culturais

do envelhecimento. Aequi-
pe técnica pretende ajudar
o servidora quebrar mitose
tabus sobre a aposentado-
ria, erroneamente vincula-
da ao envelhecimento. Nes-
sa fase, os participantes se-
tão informados sobre como
se dá a aposentadoria no
Primeiro Mundo. A sensi-
bilização inclui ainda di-
nâmicas de grupo, oficinas,
jogos de relacionamento in-
terpessoal, técnicas de re-
laxamento e biodança.

Quem gostou da pro-
posta deve ficar atento, pois

de uma boa ap ntadonla. d.pca	cm fevereiro serão divulga-
u caminho	 dos os prazos de inserção

para o seminário. Tanto os
ICC Itaçïi() do ócio aposentados (que somam

hoje 392 pessoas) quanto
mente. seja lendo, passeando	 aqueles que estão próximos

liretor-geral da Assembléia, José	ou não da aposentadoria po-
•ual o segredo de urna inatividade	dem participar.

que	escentei '.•mda Ks anos que	Se-acr
minha vidal afirma.	 gundo a

	

dmiradrcouit'olo P.dçr	psicolo-
a no fim da hiiha, durante acrise	ga Joana

xise	rmntadoa esi	sim,su. de euforia	A 1 me y
iticiL ele". deu conta de que não	de Paula
)rmo)c de que dc'.eria aceitar oceio	Moreira
:adona !lu, é mesmo o fluiu da linha.	Ribeiro,

eia e e urna espécie de "cotisultor'	lambem
o .islatc'.iu.	 membro1 

da e nio deixar para pensar. na
	da equi-

ar Eunieprcpnrei35anosparamc	pernulti-

que não lia fórmulas pronlasdiscipli-
irseluspr(uprioscamlnh}I.s". tinaliza.	uiar, este

semina-
rio pode

ser o ponto de partida para a realização de eventos semelhantes. A	Ângela Lott:
inspiração para levar adiante esta iniciativa veio dos seminários "Queremos que
periódicos promovidos pela CEMIG. Além disso, o Setor de Psicolo-	as

reelaboremgiajá tinha verificado a existência de demanda nessa área: aposenta-	seus sonhos e
dos recentes chegavam até a somatizar suas angústias e recorriam ao busquem suas
Setor em busca de orientação. Se o seminário e o Programa de	próprias
Preparação para a Aposentadoria (PPA) não são soluções prontas	respostas"

(nem pretendem ser), pelo menos podem ajudar quem está meio
perdido. Comprove.


