
 

 

Comissão do NAP inicia suas atividades e já planeja as próximas ações 

 

Já está a todo vapor a comissão do Núcleo de Aposentados e Pensionistas do SINJUS. 

Durante o primeiro encontro, realizado no dia 07/08/2017, foram propostos, além 

daqueles já implementados, novos projetos para o grupo com o intuito de diversificar 

as atividades e atrair um maior número de participantes. Estiveram presentes na 

reunião o diretor de Aposentados e Pensionistas do SINJUS, Alex Aguiar, e as filiadas 

Haydê Marçal, Patrícia Quintino e Lea Leda, integrantes da Comissão do NAP.  

Uma das propostas apresentadas é a realização de campanhas para arrecadar 

donativos e direcioná-los a entidades beneficentes e assistenciais. A intenção é fazer 

visitas periódicas às instituições para, pessoalmente,  levar as doações . Também foi 

acertado o agendamento de encontro dos integrantes da comissão do NAP com 

representantes da Associação dos Funcionários Aposentados do Estado de Minas 

Gerais (AFAEMG). O objetivo é estudar a possibilidade de ações conjuntas.  

Em relação às reuniões mensais do NAP, foram discutidas formas para aumentar a 

interação entre os próprios aposentados, por meio de dinâmicas, rodas de bate-papo, 

festas, apresentações musicais, declamações de poemas e contação de histórias, 

dentre outros. Foi sugerida ainda a realização de alguns encontros em estilo chá da 

tarde. Também foi definido que, esporadicamente, haverá sorteios de brindes nas 

reuniões do NAP, implementando-se também, próximo a datas especiais, bazares para 

divulgação de trabalhos artesanais dos servidores.  



 

 

Para ampliar as atividades do Núcleo de Aposentados e Pensionistas estão sendo 

planejados encontros extras que tenham como foco atividades recreativas, por 

exemplo, jogos de baralho, dama e xadrez. O formato a ser adotado deve ser o de 

happy hour. 

Outras duas atividades devem ser retomadas. A primeira é a sessão de cinema. A 

proposta é fazer encontros prévios para uma análise da obra cinematográfica com 

algum convidado e depois o passeio para assistir ao filme. Sugerida ainda a divulgação 

prévia do filme que será apresentado no Cine Clube TJ, que acontece e na última 

quinta-feira do mês no Anexo II.  Por fim, também está em estudo a realização de 

viagens nacionais e internacionais. Entre os destinos domésticos foram sugeridos 

Fernando de Noronha (PE), Pantanal (MT) e Bonito (MS). Já para os passeios ao 

exterior, algumas das opções seriam Machu Picchu (Peru), República Dominicana, Chile 

e Colômbia.  

Para mais informações, entre em contato com o SINJUS.  

A Comissão do NAP espera a participação dos servidores interessados em colaborar 

com seu trabalho, recebendo e agradecendo quaisquer sugestões ou críticas que 

sejam oferecidas pelos servidores. 

 


