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Envelhecer é um 
fenômeno natural
Durante a segunda edição do evento, que reuniu cerca de 550 pessoas no 
Juventude Unida, palestra motivacional de Jéferson Cappellari aborda o assunto
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ENCONTRO REGIONAL DE APOSENTADOS

“
Escrevi e por diversas ve-
zes repeti que a nossa 
imortalidade é propor-
cional ao quanto de nós 
permanece nos outros, 
pois quanto mais de nós 
fica nos outros, mais imor-
tais somos.”

Cappellari trouxe a reflexão sobre “Não se aposente da vida”

Heidi, de 69 anos e Olívio, de 75 anos - Vale do SolNorberto, 69 anos - Sinimbu

Alice, de 71 anos - Vera Cruz Cléo, de 69 anos e Iglacir, de 67 anos - General Câmara

A segunda edição do Encon-
tro Regional de Aposentados, 
que ocorreu em Vera Cruz, 
na sede do Juventude Unida, 
em Linha Henrique D’Ávila, 
reuniu cerca de 550 pessoas, 
com representação dos 16 
municípios de abrangência da 
Regional Sindical Vale do Rio 
Pardo e Baixo Jacuí, que corres-
ponde a 10 sindicatos, aponta 
o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Vera 
Cruz, Geraldo Back. “Está-
vamos preocupados devido 
ao clima, mas nem mesmo a 
garoa interferiu. Os municí-
pios terem disponibilizado 
transporte coletivo também 
ajudou para que a comunidade 
viesse”, pontua.

A fim de proporcionar um 
dia de aprendizado e inte-
gração, o evento contou com 
a palestra motivacional de 
Jéferson Cappellari. Durante 
sua explanação, o palestrante 
fez com que o público refle-
tisse sobre a velhice. “A cada 
dia estamos nos fazendo uma 
pessoa nova. O que envelhece 
é a roupa, o sapato, o carro”, 
retrata. “Quando se deparar 

com o medo, agradeça por 
estar vivo”, pondera. “Enve-
lhecer é um fenômeno natu-
ral”, conclui.

AS LIÇÕES
A vera-cruzense Alice Lú-

cia Hochscheidt, de 71 anos, 
mesmo antes de ouvir o que 
Cappellari disse, já segue o seu 
dilema de estar sempre com a 
mente ocupada. “Em casa, às 
vezes ligo para minhas amigas 
e aviso que o baile começou”, 
revela ao dizer que dança aos 
embalos das bandinhas. Sem-
pre alegre, a aposentada diz 

que essa é a única coisa que 
vai levar da vida. 

Vindos de General Câmara, 
o casal Iglacir Faleiro e Cléo 
Viana não para. A fim de 
prestigiar o evento, “espero 
me divertir muito e dançar”, 
diz Iglacir animada. A ex-
pectativa era a mesma para 
Norberto Pranke. “Gosto de 
brincar e vim para fazer novas 
amizades”, conta. Há 50 anos 
casados, Heidi e Olívio Schnei-
der, de Vale do Sol, também 
estavam empolgados com o 
evento.

A PROGRAMAÇÃO
Além dos ensinamentos, Jéferson Cappellari deu uma aula de 
como envelhecer de forma saudável e ativa. Após, foi a vez de 
Lisete Rins falar sobre sindicalismo e empréstimo consignado. 
Depois do almoço, os aposentados puderam arrastar o pé e 
se divertir com o baile animado pela banda KM.

Em suas mais diversas va-
riações na história do pensa-
mento e da compreensão da 
condição humana, de modo 
geral, acredita-se que o ser 
vivente tende a querer conti-
nuar vivendo e encontrar um 
bom lugar para viver. Como 
se uma ânsia radical pulsas-
se em cada um de nós e se 
desdobrasse em um desejo 
de permanecer. Não apenas 
queremos viver, como es-
peramos que todos os que 
convivem conosco sigam 
e dividam suas vidas para 
uma espécie de eternidade 
que finda, embora vivamos 
como se nunca pudesse se 
aproximar. Ancoramos nossa 
existência sobre a pendular 
condição de um devir pau-
tado por per-
m a n ê n c i a s 
ínfimas, mas 
que nos dão 
um pedaço de 
chão para um 
caminhar mi-
n i m a m e n t e 
seguro. Seria 
insuportável 
conviver com 
impermanên-
cias e porvires 
absurdamen-
te relutantes.

Não podemos continuar 
os sonhos das pessoas que 
morrem, pois temos que 
viver nossa própria vida, 
impossível entregá-la para 
outro vivê-la. A vulnerabi-
lidade, contudo, nos liga 
ao outro e somos capazes 
de sentir a dor, a alegria e 
podemos compartilhar dos 
sonhos e expectativas de 
tantos outros. É como se pu-
déssemos esticar a vida da 

outra pessoa e se perceber 
nela. 

Há algo que afaga nosso 
dia, nossa noite, que é o sen-
tido da nossa vida, da nossa 
existência no mundo. Alguns 
depositam o sentido das 
suas vidas em divindades, 
outros nas buscas reiteradas. 
Para alguns os planos foram 
traçados em um antes, para 
outros em um depois da 
vida. O fato é que precisamos 
colocar um sentido nos nos-
sos passos, em cada acordar, 
no continuar.

Há um sorriso, hoje, pau-
tando o sentido das nossas 
existências, ele fica ali se 
mostrando e dizendo que 
devemos continuar, mesmo 
que a dor seja enorme. Sim, 

é esse sorriso 
d e t e r m i n a -
do, leve, que 
deve servir de 
a c o n c h e g o , 
abrandar nos-
sos sentimen-
tos e acalmar 
nossos pas-
sos.

E s c re v i  e 
por diversas 
vezes repeti 
que a nossa 

imortalidade é proporcional 
ao quanto de nós permanece 
nos outros, pois quanto mais 
de nós fica nos outros, mais 
imortais somos. O Vinicios 
me ensinou também que 
pessoas leves voam, não 
morrem, elas voam. Nos 
ensinou que a vida é breve, 
mas que sua eternidade é 
proporcional à intensidade 
e dedicação com que a vi-
vemos.

Voa...

Um lugar para viver


