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O Brasil da Terceira idade

Eunice Cabral - Presidente

 Um país de bengalas

Em menos de 40 anos, os idosos serão um terço da população brasileira

Gastos com remédios e assistência hospi-
talar também pesam nas contas públicas à 
medida que a população vai envelhecendo. 
No Brasil, as doenças crônicas são respon-
sáveis por 74% das mortes. 
Antes de a pessoa morrer, porém, ela pode 
passar anos convivendo com a doença e 
com uma qualidade de vida baixa. 
Com o envelhecimento, é quase certo que a 
pessoa desenvolva alguma doença crônica. 

O número de idosos no Brasil e no mundo não para de crescer. Em 2050, seremos mais de 70 milhões apenas no 
nosso país, ou seja, teremos praticamente um idoso para cada pessoa em idade produtiva. Isso significa que 
vamos viver muito mais. Há quem diga que chegará o dia em que as pessoas vão viver 150 anos.
Isto representa que será necessário investimento na saúde e principalmente na previdência social. 
Junto com a perspectiva de vida maior vem à tona a questão da qualidade.
Hoje a realidade mostra um sistema previdenciário ineficiente, saúde precária, numa total falta de 
dignidade com esta parcela da sociedade que já contribuiu e muito para com os cofres públicos.
Muito se discute sobre a Reforma Previdenciária, mas pouco efetivamente muda.
Temos que pressionar para que as decisões necessárias sejam tomadas, afinal temos pressa!
O Brasil está envelhecendo e o que realmente está sendo feito para garantir nosso futuro?

 Brasil está envelhecendo, e rápido. Com o aumento da expectativa de vida e a queda na taxa de fecun-

Odidade (número de filhos por mulher), em menos de 40 anos 30% da população será formada por 
idosos, segundo o IBGE. 

Esta situação acende um sinal amarelo para o governo, que precisa implementar logo reformas nas áreas 
previdenciária e de saúde, e aumentar investimentos em políticas sociais voltadas à terceira idade. 

Em 2050, quando teremos um idoso para cada 1,9 
brasileiros em idade ativa, a previsão é de um qua-
dro catastrófico de aposentadorias cada vez mais 
baixas e déficit insustentável.
Apesar da necessidade de reforma urgente no sistema, 
nenhuma mudança trará vantagens ao trabalhador. 
Não existe reforma de previdência para melhorar os 
benefícios. Ou são para aumentar a contribuição ou 
para diminuir o valor ou o tempo do benefício.
A tendência é que haja um achatamento das apo-
sentadorias pagas pela previdência pública ao 
longo dos anos.
Estudos comprovam que continuando como está o teto 
do INSS será de três salários mínimos em 2038. 

GOVERNO VAI PRECISAR INVESTIR MAIS RECURSOS EM SAÚDE

Fonte: Ministério da Previdência Social e Secretaria de 
Políticas de Previdência social. Infografia: Gazeta do Povo.



É SEMPRE BOM LEMBRAR:

Próximo Seminário

Reunião dos aposentados
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CAPÍTULO IX - DA HABITAÇÃO
Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio 
da família natural ou substituta, ou desacompanhado 

de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, 
em instituição pública ou privada.

§ 2o Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica 
obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de 
interdição, além de atender toda a legislação pertinente. 
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Data: 24/11/2015 – (terça-feira)
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A Festa das Crianças 2015 
foi um sucesso!
Mais de cinco mil pessoas 
estiveram presentes no 
Clube Juventus no último 
dia 18/10 num evento que 
garantiu a alegria de todos. 
As crianças se divertiram 
com muita brincadeira, 
shows, sorteios, entrega 
dos brinquedos além de 
deliciosas guloseimas.
Nos 10 anos de realização desta tradicional festa o 
Departamento dos aposentados sempre esteve 

presente e atuante. Afinal todo idoso (a) já foi criança 
um dia e toda criança um dia se tornará idoso (a)!

Tema: /  - Ações de Outubro rosa Novembro azul
Prevenção Contra o Câncer de Mama e de Próstata.
Data:13/11/2015 (sexta-feira)
Horário: das 18h00 as 19h00 - 
Sede do Sindicato: 2º andar - auditório

Reunião de Saúde e Segurança 


