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APOSENTADOS E PENSIONISTAS SE
UNEM À LUTA CONTRA O PRECONCEITO

EDITORIAL

Quando falamos de preconceito nos vem a mente a questão
racial. Mas nós sabemos que o
assunto vai muito além da cor!
Todos os dias vivemos situações onde somos discriminados ou pela situação social,
roupa, cabelo, idade, grau de
instrução, cargo na empresa,
entre outros.
A classe trabalhadora ainda
é uma das que mais sofre por
se calar com medo de perder
o emprego. Quando falamos
dos(as) aposentados(as) a situação ainda é pior.
Serviço previdenciário precário, aposentadorias que não garantem a dignidade, desrespeito da sociedade e muitas vezes
da própria família. É hora de dar
um BASTA a qualquer ação que
gere preconceito e conduza a
desigualdade.
Eunice Cabral
Presidente

O presidente da Confederação
Brasileira dos Aposentados e Pensionistas (Cobap), Warley Martins
Gonçalles, afirmou que a categoria
também está na luta para acabar
com o preconceito no Brasil. Após
ressaltar que a discriminação não
atinge só os negros, mas também os
idosos, Warley Martins clamou por
uma união de esforços na defesa dos interesses de ambos.
“Quando assistimos à TV, fala-se que o país é de todos.
Mas eles estão enganados. O Brasil é um país hoje de quase todos” - sustentou.
Warley Martins agradeceu o apoio que aposentados e
pensionistas têm recebido do Senado, mas comentou que
ainda é preciso caminhar muito para por fim ao preconceito
e aos maus-tratos contra os idosos.
Sua visão de futuro para os brasileiros com mais de 60
anos passa pela substituição dos asilos por centros de convivência, um local onde os idosos possam passar uma parte
do dia e, depois, retornar para o convívio familiar.
FONTE: AG SENADO

DISCRIMINAÇÃO E SEUS EFEITOS
Este foi o tema do seminário do mês de novembro que
aconteceu em nossa sede no Bom Retiro no último dia 27.
A palestrante Carmen Dora Freitas Ferreira - advogada
trabalhista, apontou as diversas formas de preconceito.
Segundo ela, “A Discriminação caracteriza-se por
um tratamento diferenciado e comparativamente
desfavorável e que tem em sua causa a forma
como se reproduz a educação e a cultura de uma
geração a outra”.

Os direitos desconhecidos
Uma dificuldade que atrapalha a execução
do Estatuto é o fato de que muitos idosos não
aproveitam todos os seus direitos garantidos
por lei, por não terem conhecimento. A prática de esportes e lazer, por exemplo, consta
no estatuto.
O idoso também pode solicitar atendimento domiciliar, incluindo internação, se
ele não puder se locomover até um
hospital.A gratuidade em transportes
intermunicipais e interestaduais também é

assegurada pelo Estatuto.
Até em relação à declaração de imposto de
renda há direitos exclusivos. Os idosos possuem prioridade no recebimento de restituições.
Além disso, você sabia que todas as empresas e instituições devem auxiliar os seus
funcionários psicologicamente para o momento da aposentadoria, evitando a sensação de
inutilidade ao encerrar a carreira?
Pois é, essa exigência também consta
no Estatuto.

CONHEÇA SEUS DIREITOS
Estatuto do Idoso: garantia de integridade e respeito na melhor idade
Há mais de cinco anos em vigor, o Estatuto do Idoso tem o objetivo de
assegurar saúde, lazer e bem-estar aos cidadãos brasileiros com 60 anos
ou mais, que já contribuíram com o crescimento do País e que agora têm
o direito, mais do que merecido, de aproveitar a chamada melhor idade.
Porém, muitos idosos não utilizam esse recurso por não conhecerem
todos os 117 artigos. Você sabe quais são eles?
O direito ao atendimento preferencial imediato nos estabelecimentos públicos e privados é o artigo mais utilizado e respeitado. Mas e
os outros 116?

Até 01 salário mínimo
FINAL DO
BENEFÍCIO

Reunião de organização no local de trabalho

Data: 03/12/2010 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: das 18h00 às 19h00
PRÓXIMO SEMINÁRIO

Data: 11/12/2010 (sábado)
Local: Sítio Escola - Mogi das Cruzes - SP
Saída: sede do sindicato às 07h00

PRÓXMA REUNIÃO DOS APOSENT
ADOS
APOSENTADOS
Data: 14/12/10 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: a partir das 14h00
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