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Especial

Aposentados

Os servidores aposentados e pensionistas vão ele-
ger seus representantes no Conselho de Base do Sin-
trajud no Encontro Estadual da parcela da categoria, 
que acontece no dia 7 de novembro (quarta-feira), na 
sede do Sindicato, a partir das 10 horas. Conforme a 
proporção definida no regimento, os aposentados e 

Participe do Encontro Estadual e eleja seus 
representantes no Conselho de Base 

Encontro Estadual dos Aposentados e Pensionistas do Sintrajud acontece no
dia 7 de novembro, na sede do Sindicato.

pensionistas podem eleger até 14 representantes. 
Pela manhã, acontece um debate sobre saúde e quali-

dade de vida. Após o almoço, os participantes vão bater 
um papo sobre o resultado das eleições e a mobilização da 
categoria. Ao final dos debates, serão eleitos os próximos 
representantes no Conselho de Base. 

No mesmo dia, ao fim das atividades, o Sindicato 
vai promover uma confraternização entre os aposen-
tados e pensionistas presentes.

“Será um momento de formação e troca de experiên-
cias, para buscar fortalecer e mobilizar os colegas dos apo-
sentados que ao longo destes anos têm travado batalhas 
históricas em defesa de direitos, manutenção e reparação 
de conquistas históricas”, afirmou Ana Luiza Figueiredo, 
servidora aposentada do TRF e diretora do Sintrajud.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 15 e 31 
de outubro, por telefone – (11) 3222-5833 – ou dire-
tamente no Sindicato (Rua Antônio de Godói, 88, 16º 
andar, Centro, São Paulo/SP).

Após 15 anos do Estatuto do Idoso, preconceito e dificuldades 
de acesso ainda são comuns

Em outubro de 2003, entrava 
em vigor o Estatuto do Idoso, 
principal lei de defesa dos di-
reitos dos maiores de 60 anos. 
Apesar dos avanços que repre-
sentou, após 15 anos a socieda-
de ainda resiste a incorporá-lo.

O Estatuto regula o atendi-
mento preferencial, garantia 
de medicamentos, saúde e 
educação, inclusão digital, 
descontos em atividades cul-
turais e de lazer e esportes, 
gratuidade ou tarifa reduzida 
em viagens interestaduais, 
dentre outros. Sempre para 
assegurar dignidade a quem 
construiu a riqueza nacional.

No entanto, os idosos ainda 
enfrentam a falta de políticas 
públicas de cuidado, as difi-
culdades da saúde pública 
e os abusos dos planos pri-
vados, além de preconceito, 
falta de respeito dos mais jo-
vens e violência. Em 2017, o 
Ministério dos Direitos Huma-
nos recebeu mais de 33 mil 
denúncias de abusos e agres-
sões contra idosos.

Para a direção do Sintrajud, 
organizar os aposentados é 
parte da luta para garantir 
qualidade de vida, inclusão e 
políticas sociais para as pes-
soas idosas.

Joca Duarte
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Jesus Carlos

O Sintrajud vem pro-
movendo uma agenda de 
encontros para integração, 
descontração e reflexão en-
tre os servidores aposenta-
dos e pensionistas. Além da 
já tradicional reunião se-
manal do Núcleo de Apo-
sentados e Pensionistas 
(NAS), neste ano aconte-
ceu um Encontro Estadual 
do segmento, em Avaré, no 
mês de maio (foto), quan-
do também foi promovido 

um passeio na cidade. O 
Sindicato também parti-
cipou dos três dias do Re-
enconTRE (evento anual 
promovido pelo TRE para 
recadastramento e reunião 
dos servidores aposenta-
dos) e cobra que os outros 
tribunais organizem ativi-
dades similares.

O Núcleo também de-
bateu os impactos da re-
forma da previdência na 
qualidade de vida dos ido-

Sindicato promove encontros de
integração entre aposentados

Além das reuniões semanais, o núcleo de aposentados e pensionistas tem organizado
atividades para buscar descontração e mobilização dessa parcela da categoria.

sos, com o jornalista Jorge 
Félix, especialista em enve-
lhecimento populacional.

No dia 19 de setembro, 
o NAS visitou a exposi-
ção “Dom Paulo Evaristo 
Arns: 95 anos” que re-
lembra a trajetória do ar-
cebispo mais popular de 
São Paulo. A exposição, 
apoiada pelo Sintrajud, 
remontava aos tempos da 
ditadura empresarial-mi-
litar no Brasil, com repro-
duções de uma cela dos 
porões da ditadura e de 
um cemitério de ossadas 
de presos políticos.

“Achei maravilhoso, 
porque muitos não sabem 
tudo o que aconteceu 
tempos atrás”, disse a ser-
vidora aposentada Deusa 
Assis dos Santos. “Eu es-
tava por dentro dessa his-
tória porque meu pai me 
falava sobre as coisas que 

aconteciam no Dops [ór-
gão de repressão da dita-
dura]”, acrescentou.

Visitas ao Theatro 
Municipal de São Paulo

Quando este Boletim 
foi concluído estava agen-
dada a visita guiada de um 
primeiro grupo de apo-
sentados e pensionistas ao 
Theatro Municipal de São 
Paulo, no dia 3 de outubro. 

Por exigência do Thea-
tro, é necessário fazer ins-
crição prévia dos partici-
pantes das visitas guiadas. 
Por isso, o Sintrajud convi-
da aqueles que têm interes-
se a entrar em contato com 
o Sindicato pelo e-mail 
sintrajud@sintrajud.org.
br, pelo WhatsApp (11) 
94559-0005 ou o telefone 
(11) 3222-5833. A idéia é 
realizar uma nova visita 
ainda este ano. 

Aposentada do TRE classificada 
no concurso de fotografias

A servidora apo-
sentada Assunta 
Maria De Gaspari 
foi uma das vence-

doras do 2º Concur-
so de Fotografia do Sin-
trajud. Sua foto “O que 
é a Justiça” garantiu o 
sétimo lugar e será par-
te da exposição durante 
a 7ª Mostra de Artes do 
Sindicato.

Assunta (no detalhe) ficou em sétimo
lugar na competição.

Sindicato volta a realizar
Mostra de Artes

Os servidores que 
quiserem apresentar 
trabalhos artísticos na 
7ª Mostra de Artes do 
Sintrajud devem ins-
crever-se até o dia 5 de 
outubro, no site da en-
tidade. O evento será 
realizado no dia 20 de 
outubro, no Espaço 
Exitos (Rua Dr. Sergio 
Meira, 231, Barra Fun-
da, entre as avenidas 
Pacaembu e Angélica).


