
 
                                                                                                              

 

 

Olá Ali, como você está? 

 

 

Você já conhece o Núcleo de Saúde e Bem-estar da Associação Empresarial de 

Jaraguá do Sul - ACIJS? Nosso propósito é compartilhar conhecimento e fortalecer 

parcerias para promoção da Saúde e Bem-estar na cidade de Jaraguá do Sul e em 

nossa região. 

 

Uma das ações do Núcleo é o Seminário de Longevidade, que tem como objetivo 

informar a sociedade sobre a importância do cuidado com a saúde e bem-estar para 

um envelhecer mais saudável, através de cuidados com corpo, mente e alimentação. 

 

Nesta edição do Seminário, contaremos com a participação de três palestrantes, que 

abordarão os Desafios da Longevidade em diferentes aspectos. O Dr. Michel Jorge de 

Oliveira, médico da família, abordará a questão do ponto de vista da medicina; o Sr. 

Vicente Donini, líder empresarial, trará uma visão sobre os desafios como empresário; 

a Sra Everli Teresinha Klein da Silva, falará sobre a experiência de atuar como 

voluntária em programas sociais, enfatizando questões como senso de pertencimento 

e espiritualidade. 

 

IV Seminário de Longevidade – Os Desafios da Longevidade 

18 de novembro, às 19h 

CEJAS | YouTube ACIJS (evento híbrido e gratuito) 

Inscrições pelo site acijs.com.br 

 

Estamos nos preparativos do Seminário e considerando seu envolvimento com 

assuntos relacionados à saúde e bem-estar, lembramos de você! Preparamos, com 

muito carinho, este convite especial para convidar você para prestigiar o nosso evento. 

Os mimos são de algumas das empresas que participam do Núcleo.  

 

Se for possível, pedimos a gentileza de divulgar o Seminário para os seus seguidores 

e marcar a gente. Seria uma oportunidade de atingir ainda mais pessoas e cumprir o 

nosso propósito. No nosso site (acijs.com.br) e em nossas mídias (@nsbe.acijs 

@acijs), é possível encontrar mais informações sobre o evento e o link de inscrição 

para os participantes da comunidade. 

 

Um abraço e esperamos você! 

 

 

 

Núcleo de Saúde e Bem-estar 

        Gestão 2020 - 2021 

 

  



 
                                                                                                              

 

 

Olá Bárbara, como você está? 

 

 

Você já conhece o Núcleo de Saúde e Bem-estar da Associação Empresarial de 

Jaraguá do Sul - ACIJS? Nosso propósito é compartilhar conhecimento e fortalecer 

parcerias para promoção da Saúde e Bem-estar na cidade de Jaraguá do Sul e em 

nossa região. 

 

Uma das ações do Núcleo é o Seminário de Longevidade, que tem como objetivo 

informar a sociedade sobre a importância do cuidado com a saúde e bem-estar para 

um envelhecer mais saudável, através de cuidados com corpo, mente e alimentação. 

 

Nesta edição do Seminário, contaremos com a participação de três palestrantes, que 

abordarão os Desafios da Longevidade em diferentes aspectos. O Dr. Michel Jorge de 

Oliveira, médico da família, abordará a questão do ponto de vista da medicina; o Sr. 

Vicente Donini, líder empresarial, trará uma visão sobre os desafios como empresário; 

e a Sra Everli Teresinha Klein da Silva, falará sobre a experiência de atuar como 

voluntária em programas sociais, enfatizando questões como senso de pertencimento 

e espiritualidade. 

 

IV Seminário de Longevidade – Os Desafios da Longevidade 

18 de novembro, às 19h 

CEJAS | YouTube ACIJS (evento híbrido e gratuito) 

Inscrições pelo site acijs.com.br 

 

Estamos nos preparativos do Seminário e considerando seu envolvimento com 

assuntos relacionados à saúde, bem-estar e espiritualidade, lembramos de você! 

Preparamos, com muito carinho, este convite especial para convidar você para 

prestigiar o nosso evento. Os mimos são de algumas das empresas que participam do 

Núcleo.  

 

Se for possível, pedimos a gentileza de divulgar o Seminário para os seus seguidores 

e marcar a gente. Seria uma oportunidade de atingir ainda mais pessoas e cumprir o 

nosso propósito. No nosso site (acijs.com.br) e em nossas mídias (@nsbe.acijs 

@acijs), é possível encontrar mais informações sobre o evento e o link de inscrição 

para os participantes da comunidade. 

 

Um abraço e esperamos você! 

 

 

 

Núcleo de Saúde e Bem-estar 

       Gestão 2020 - 2021 

  



 
                                                                                                              

 

 

Olá Danilo, como você está? 

 

 

Você já conhece o Núcleo de Saúde e Bem-estar da Associação Empresarial de 

Jaraguá do Sul - ACIJS? Nosso propósito é compartilhar conhecimento e fortalecer 

parcerias para promoção da Saúde e Bem-estar na cidade de Jaraguá do Sul e em 

nossa região. 

  

Uma das ações do Núcleo é o Seminário de Longevidade, que tem como objetivo 

informar a sociedade sobre a importância do cuidado com a saúde e bem-estar para 

um envelhecer mais saudável, através de cuidados com corpo, mente e alimentação. 

 

Nesta edição do Seminário, contaremos com a participação de três palestrantes, que 

abordarão os Desafios da Longevidade em diferentes aspectos. O Dr. Michel Jorge de 

Oliveira, médico da família, abordará a questão do ponto de vista da medicina; o Sr. 

Vicente Donini, líder empresarial, trará uma visão sobre os desafios como empresário; 

e a Sra Everli Teresinha Klein da Silva, falará sobre a experiência de atuar como 

voluntária em programas sociais, enfatizando questões como senso de pertencimento 

e espiritualidade. 

 

IV Seminário de Longevidade – Os Desafios da Longevidade 

18 de novembro, às 19h 

CEJAS | YouTube ACIJS (evento híbrido e gratuito) 

Inscrições pelo site acijs.com.br 

 

Estamos nos preparativos do Seminário e considerando seu envolvimento com 

assuntos relacionados à nutrição, saúde e qualidade de vida, lembramos de você! 

Preparamos, com muito carinho, este convite especial para convidar você para 

prestigiar o nosso evento. Os mimos são de algumas das empresas que participam do 

Núcleo.  

 

Se for possível, pedimos a gentileza de divulgar o Seminário para os seus seguidores 

e marcar a gente. Seria uma oportunidade de atingir ainda mais pessoas e cumprir o 

nosso propósito. No nosso site (acijs.com.br) e em nossas mídias (@nsbe.acijs 

@acijs), é possível encontrar mais informações sobre o evento e o link de inscrição 

para os participantes da comunidade. 

 

Um abraço e esperamos você! 

 

 

 

Núcleo de Saúde e Bem-estar 

       Gestão 2020 - 2021 

  



 
                                                                                                              

 

 

Olá Dr. Jeferson, como você está? 

 

 

Você já conhece o Núcleo de Saúde e Bem-estar da Associação Empresarial de 

Jaraguá do Sul - ACIJS? Nosso propósito é compartilhar conhecimento e fortalecer 

parcerias para promoção da Saúde e Bem-estar na cidade de Jaraguá do Sul e em 

nossa região. 

 

Uma das ações do Núcleo é o Seminário de Longevidade, que tem como objetivo 

informar a sociedade sobre a importância do cuidado com a saúde e bem-estar para 

um envelhecer mais saudável, através de cuidados com corpo, mente e alimentação. 

 

Nesta edição do Seminário, contaremos com a participação de três palestrantes, que 

abordarão os Desafios da Longevidade em diferentes aspectos. O Dr. Michel Jorge de 

Oliveira, médico da família, abordará a questão do ponto de vista da medicina; o Sr. 

Vicente Donini, líder empresarial, trará uma visão sobre os desafios como empresário; 

e a Sra Everli Teresinha Klein da Silva, falará sobre a experiência de atuar como 

voluntária em programas sociais, enfatizando questões como senso de pertencimento 

e espiritualidade. 

 

IV Seminário de Longevidade – Os Desafios da Longevidade 

18 de novembro, às 19h 

CEJAS | YouTube ACIJS (evento híbrido e gratuito) 

Inscrições pelo site acijs.com.br 

 

Estamos nos preparativos do Seminário e considerando seu envolvimento com 

assuntos relacionados à biomedicina, saúde, bem-estar e qualidade de vida, 

lembramos de você! Preparamos, com muito carinho, este convite especial para 

convidar você para prestigiar o nosso evento. Os mimos são de algumas das 

empresas que participam do Núcleo.  

 

Se for possível, pedimos a gentileza de divulgar o Seminário para os seus seguidores 

e marcar a gente. Seria uma oportunidade de atingir ainda mais pessoas e cumprir o 

nosso propósito. No nosso site (acijs.com.br) e em nossas mídias (@nsbe.acijs 

@acijs), é possível encontrar mais informações sobre o evento e o link de inscrição 

para os participantes da comunidade. 

 

Um abraço e esperamos você! 

 

 

 

Núcleo de Saúde e Bem-estar 

        Gestão 2020 - 2021 

  



 
                                                                                                              

 

 

Olá Juliana, como você está? 

 

 

Você já conhece o Núcleo de Saúde e Bem-estar da Associação Empresarial de 

Jaraguá do Sul - ACIJS? Nosso propósito é compartilhar conhecimento e fortalecer 

parcerias para promoção da Saúde e Bem-estar na cidade de Jaraguá do Sul e em 

nossa região. 

 

Uma das ações do Núcleo é o Seminário de Longevidade, que tem como objetivo 

informar a sociedade sobre a importância do cuidado com a saúde e bem-estar para 

um envelhecer mais saudável, através de cuidados com corpo, mente e alimentação. 

 

Nesta edição do Seminário, contaremos com a participação de três palestrantes, que 

abordarão os Desafios da Longevidade em diferentes aspectos. O Dr. Michel Jorge de 

Oliveira, médico da família, abordará a questão do ponto de vista da medicina; o Sr. 

Vicente Donini, líder empresarial, trará uma visão sobre os desafios como empresário; 

e a Sra Everli Teresinha Klein da Silva, falará sobre a experiência de atuar como 

voluntária em programas sociais, enfatizando questões como senso de pertencimento 

e espiritualidade. 

 

IV Seminário de Longevidade – Os Desafios da Longevidade 

18 de novembro, às 19h 

CEJAS | YouTube ACIJS (evento híbrido e gratuito) 

Inscrições pelo site acijs.com.br 

 

Estamos nos preparativos do Seminário e considerando seu envolvimento com 

assuntos relacionados à nutrição, saúde, bem-estar e qualidade de vida, lembramos 

de você! Preparamos, com muito carinho, este convite especial para convidar você 

para prestigiar o nosso evento. Os mimos são de algumas das empresas que 

participam do Núcleo.  

 

Se for possível, pedimos a gentileza de divulgar o Seminário para os seus seguidores 

e marcar a gente. Seria uma oportunidade de atingir ainda mais pessoas e cumprir o 

nosso propósito. No nosso site (acijs.com.br) e em nossas mídias (@nsbe.acijs 

@acijs), é possível encontrar mais informações sobre o evento e o link de inscrição 

para os participantes da comunidade. 

 

Um abraço e esperamos você! 

 

 

 

Núcleo de Saúde e Bem-estar 

        Gestão 2020 - 2021 

  



 
                                                                                                              

 

 

Olá Luana, como você está? 

 

 

Você já conhece o Núcleo de Saúde e Bem-estar da Associação Empresarial de 

Jaraguá do Sul - ACIJS? Nosso propósito é compartilhar conhecimento e fortalecer 

parcerias para promoção da Saúde e Bem-estar na cidade de Jaraguá do Sul e em 

nossa região. 

 

Uma das ações do Núcleo é o Seminário de Longevidade, que tem como objetivo 

informar a sociedade sobre a importância do cuidado com a saúde e bem-estar para 

um envelhecer mais saudável, através de cuidados com corpo, mente e alimentação. 

 

Nesta edição do Seminário, contaremos com a participação de três palestrantes, que 

abordarão os Desafios da Longevidade em diferentes aspectos. O Dr. Michel Jorge de 

Oliveira, médico da família, abordará a questão do ponto de vista da medicina; o Sr. 

Vicente Donini, líder empresarial, trará uma visão sobre os desafios como empresário; 

a Sra Everli Teresinha Klein da Silva, falará sobre a experiência de atuar como 

voluntária em programas sociais, enfatizando questões como senso de pertencimento 

e espiritualidade. 

 

IV Seminário de Longevidade – Os Desafios da Longevidade 

18 de novembro, às 19h 

CEJAS | YouTube ACIJS (evento híbrido e gratuito) 

Inscrições pelo site acijs.com.br 

 

Estamos nos preparativos do Seminário e considerando seu envolvimento com 

assuntos relacionados à nutrição, saúde, bem-estar e qualidade de vida, lembramos 

de você! Preparamos, com muito carinho, este convite especial para convidar você 

para prestigiar o nosso evento. Os mimos são de algumas das empresas que 

participam do Núcleo.  

 

Se for possível, pedimos a gentileza de divulgar o Seminário para os seus seguidores 

e marcar a gente. Seria uma oportunidade de atingir ainda mais pessoas e cumprir o 

nosso propósito. No nosso site (acijs.com.br) e em nossas mídias (@nsbe.acijs 

@acijs), é possível encontrar mais informações sobre o evento e o link de inscrição 

para os participantes da comunidade. 

 

Um abraço e esperamos você! 

 

 

 

Núcleo de Saúde e Bem-estar 

       Gestão 2020 - 2021 

 

 



 
                                                                                                              

 

 

 

 

Olá Otavio, como você está? 

 

 

Você já conhece o Núcleo de Saúde e Bem-estar da Associação Empresarial de 

Jaraguá do Sul - ACIJS? Nosso propósito é compartilhar conhecimento e fortalecer 

parcerias para promoção da Saúde e Bem-estar na cidade de Jaraguá do Sul e em 

nossa região. 

 

Uma das ações do Núcleo é o Seminário de Longevidade, que tem como objetivo 

informar a sociedade sobre a importância do cuidado com a saúde e bem-estar para 

um envelhecer mais saudável, através de cuidados com corpo, mente e alimentação. 

 

Nesta edição do Seminário, contaremos com a participação de três palestrantes, que 

abordarão os Desafios da Longevidade em diferentes aspectos. O Dr. Michel Jorge de 

Oliveira, médico da família, abordará a questão do ponto de vista da medicina; o Sr. 

Vicente Donini, líder empresarial, trará uma visão sobre os desafios como empresário; 

e a Sra Everli Teresinha Klein da Silva, falará sobre a experiência de atuar como 

voluntária em programas sociais, enfatizando questões como senso de pertencimento 

e espiritualidade. 

 

IV Seminário de Longevidade – Os Desafios da Longevidade 

18 de novembro, às 19h 

CEJAS | YouTube ACIJS (evento híbrido e gratuito) 

Inscrições pelo site acijs.com.br 

 

Estamos nos preparativos do Seminário e considerando seu envolvimento com 

assuntos relacionados ao bem-estar e qualidade de vida, lembramos de você! 

Preparamos, com muito carinho, este convite especial para convidar você para 

prestigiar o nosso evento. Os mimos são de algumas das empresas que participam do 

Núcleo.  

 

Se for possível, pedimos a gentileza de divulgar o Seminário para os seus seguidores 

e marcar a gente. Seria uma oportunidade de atingir ainda mais pessoas e cumprir o 

nosso propósito. No nosso site (acijs.com.br) e em nossas mídias (@nsbe.acijs 

@acijs), é possível encontrar mais informações sobre o evento e o link de inscrição 

para os participantes da comunidade. 

 

Um abraço e esperamos você! 

 

 

 

Núcleo de Saúde e Bem-estar 

        Gestão 2020 - 2021 



 
                                                                                                              

  



 
                                                                                                              

 

 

Olá Paula, como você está? 

 

 

Como é de conhecimento, uma das ações do Núcleo de Saúde e Bem-estar da 

ACIJS é o Seminário de Longevidade, para o qual já tivemos a satisfação de ter a 

sua presença. 

 

Nesta edição do Seminário, contaremos com a participação de três palestrantes, que 

abordarão os Desafios da Longevidade em diferentes aspectos. O Dr. Michel Jorge de 

Oliveira, médico da família, abordará a questão do ponto de vista da medicina; o Sr. 

Vicente Donini, líder empresarial, trará uma visão sobre os desafios como empresário; 

e a Sra Everli Teresinha Klein da Silva, falará sobre a experiência de atuar como 

voluntária em programas sociais, enfatizando questões como senso de pertencimento 

e espiritualidade. 

 

IV Seminário de Longevidade – Os Desafios da Longevidade 

18 de novembro, às 19h 

CEJAS | YouTube ACIJS (evento híbrido e gratuito) 

Inscrições pelo site acijs.com.br 

 

Estamos nos preparativos do Seminário e considerando seu apoio na edição anterior e 

o seu envolvimento com assuntos relacionados à nutrição, saúde e qualidade de vida, 

lembramos de você! Preparamos, com muito carinho, este convite especial para 

convidar você para prestigiar o nosso evento. Os mimos são de algumas das 

empresas que participam do Núcleo.  

 

Se for possível, pedimos a gentileza de divulgar o Seminário para os seus seguidores 

e marcar a gente. Seria uma oportunidade de atingir ainda mais pessoas e cumprir o 

nosso propósito. No nosso site (acijs.com.br) e em nossas mídias (@nsbe.acijs 

@acijs), é possível encontrar mais informações sobre o evento e o link de inscrição 

para os participantes da comunidade. 

 

Um abraço e esperamos você! 

 

 

 

Núcleo de Saúde e Bem-estar 

        Gestão 2020 - 2021 

 

 

 

 

 


