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Carta aos 

   Aposentados Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud

twitter.com/Sintrajud

Quinta-feira, 5 de julho de 2018  

Após a realização de nosso vitorioso Encontro Es-
tadual de Aposentadas, Aposentados e Pensionistas 
do Sintrajud - ocorrido em abril na cidade de Avaré 
com a participação de colegas de todos os ramos do 
Judiciário Federal, convidamos você a dar continui-
dade aos nossos debates.

Nos três dias do Encontro, conseguimos avançar 
em debates sobre a realidade nacional e sobre como 
os projetos de desmonte da Previdência e o congela-
mento orçamentário afetam os servidores, além da 
organização e fortalecimento do Núcleo de Aposen-
tadas e Aposentados do Sindicato.

No entanto, em virtude da histórica greve dos ca-
minhoneiros, suspendemos a realização da mesa de 
debate  “Como envelhecer bem no Século XXI e como 
isso afeta a economia e o seu futuro”, que aconteceria na 
tarde do último dia do Encontro. Mas não descartamos 
este importante debate, e agora esperamos contar com 
sua presença à reunião do Núcleo do próximo dia 25 

Caros aposentados e aposentadas,

Saudações sindicais 
Coordenação do Núcleo de Aposentadas, 

Aposentados e Pensionistas do Sintrajud 
Diretoria Executiva

de julho (quarta-feira), às 14 horas, quando será minis-
trada a palestra e realizado o debate com os presentes.

O palestrante é o jornalista Jorge Félix, autor do 
livro Viver Muito: outras ideias sobre envelhecer bem 
no Séc XXI (e como isso afeta a economia e o seu fu-
turo). Especialista em envelhecimento populacional, 
mestre em Economia e doutor em Ciências Sociais 
pela PUC/SP, Jorge aborda em seu livro como o pre-
conceito, a financeirização, a revolução tecnológica, 
os avanços da medicina e outras questões impactam 
a qualidade de vida dos idosos e o desenvolvimento 
socioeconômico do Brasil.

Junte-se a nós neste dia.

Jesus Carlos

Palestra:
“Como envelhecer bem no Século XXI e como isso afeta a economia e o seu futuro”  

Dia 25 de julho (quarta-feira), às 14 horas, no auditório do Sindicato.


