Presi 166/2021
Jaraguá do Sul, 04 de outubro de 2021.

Prezado Senhor
VICENTE DONINI

Cumprimentando Vossa Senhoria, o Núcleo de Saúde e Bem-Estar da ACIJS tem a
satisfação de informar, que estará realizando no dia 18 de novembro próximo, o IV
Seminário de Longevidade, iniciativa que se insere na programação de eventos voltados
a disseminar conceitos para a melhor qualidade de vida de nossa comunidade.
Nessa edição do seminário, contaremos com um painel reunindo três pessoas da
comunidade, sendo uma médica geriatra abordando a questão do ponto de vista da
medicina, um representante da comunidade abordando a experiência de atuar como
voluntário em programas sociais, enfatizando questões como senso de pertencimento e
espiritualidade. E uma liderança empresarial, destacando como pontos essenciais dessa
abordagem, os desafios como empresário e como cidadão que presa pela qualidade de
vida, acentuando de maneira particular as mudanças em suas rotinas.
Considerando o trabalho realizado no movimento associativo, como ex-presidente da
ACIJS, e no setor privado em vários projetos de empreendedorismo, além do forte
envolvimento comunitário, bem como o apreço pelas temáticas que envolvem bem-estar,
saúde e qualidade de vida, com satisfação o convidamos a participar como um dos
palestrantes do evento, a realizar-se às 19 horas, no Centro Empresarial.
A participação dos convidados, sem dúvida, trará aos nucleados e ao público a
possibilidade de partilhar vivências muito significativas que contribuirão para ampliar o
debate sobre esse tema tão relevante para a sociedade.
Desse modo, entendemos que o Núcleo de Saúde e Bem-Estar cumpre sua missão
compartilhando conhecimento e fortalecendo parcerias para a promoção da saúde e do
bem-estar na cidade e região.
Na expectativa de contarmos com sua importante participação, permanecemos à
disposição para eventuais esclarecimentos quanto à dinâmica do evento, pelo telefone
(47)98900-7612 e e-mail consultor2@acijs.com.br, com Cinara.

Atenciosamente,

Luis Hufenüssler Leigue
Presidente da ACIJS

.

