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JUSTIFICATIVA 

O término de uma carreira profissional, embora desejado por muitos, sempre traz 

diferentes problemas em termos de adaptação e de reorganização de vida. 

Passada a euforia dos primeiros momentos, muitos aposentados apresentam: sentimento 

de vazio, depressão e isolamento, dificuldades de relacionamento com a família que 

certamente necessitarão de um preparo e um apoio. Organizar-se nesta nova vida 

significa despertar para novas possibilidades e projetos de vida. 

Ter objetivos é, portanto, o motor que permite ao aposentado se manter em movimento 

e avançar em uma direção saudável e positiva. Afinal, a vida não termina com a 

aposentadoria, sendo necessário adotar atitudes inovadoras e criativas, de forma a 

encarar esse período como uma rica e promissora travessia de uma etapa para outra, e 

não como um fim de carreira. 

Diante dessas premissas, o TRIUNFOPREV desenvolveu o Programa de Preparação 

para a Aposentadoria - PPA  destinado aos servidores  municipais aposentados e aqueles 

com possibilidade de se aposentar nos próximos anos, com o intuito de suavizar o 

impacto que esta nova fase pode causar nessas pessoas. 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada pelo programa é o método vivencial, possibilitando a troca de 

experiências entres os indivíduos participantes, considerando: 

- As informações obtidas de pessoas da comunidade que estão vivenciando, um 

momento semelhante os seus medos, ansiedade, sonhos e aspirações. 

- O histórico de vida do aposentado, valorizando a sua autoestima, suas vivências e suas 

potencialidades. 

- As alternativas de fazer o aposentado sentir-se bem e ampliar seus laços sociais. 

- O estilo de vida saudável, associado a  saúde, alimentação balanceada, controle de 

peso, exercícios físicos regulares, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 OBJETIVOS 

  1- GERAL:  

Propiciar um espaço de disseminação de informações, orientações e  acolhimento à 

dúvidas e receios, buscando oferecer suporte nesta fase de  transição para um a nova 

etapa de vida, a aposentadoria. 

2-ESPECÍFICOS: 

 Contribuir para que os funcionários se preparem para novas rotinas;  

 Favorecer a troca de experiências entre os participantes; 

 Oferecer uma escuta acolhedora; 

 Sensibilizar os funcionários para um planejamento da aposentadoria;  

 Estimular ações de cunho participativo e solidário, visando a inclusão social, 

após a chegada da aposentadoria. 

 Oferecer orientações sobre Qualidade de Vida e Saúde e desenvolver  atividades 

físicas que favoreçam um envelhecimento saudável e ativo. 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS:  

 

Estabelecer parcerias com as instituições do Município, especialmente com a Secretaria 

de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, SESC, ACMT, e 

Academia Triunfense de Letras e participar dos programas e projetos por elas, 

desenvolvidos. 

 

PUBLICO ALVO 

Servidores Estatutários e funcionários CLT, em condições de se aposentar nos próximos 

12 meses. 

AVALIAÇÃO 

 Ao término de cada reunião os participantes serão incentivados a se  manifestarem 

sobre a atividade desenvolvida no dia, fazendo suas avaliações e sugestões. 

 

                      


