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Então, é. aqUele sistema japonês, que acho
deveria ser transmitido em todos os grupos:

quando eles se aposentam, faz.em aqueles
grandes barrações, com box,. .em que eles con~
tinuam fazendo um trabalho, talvez diferente,
como uma higiene mental, daquilo que já esta-

vam organizados. Lá, nesses bairros, nessas
Cidades, as pessoas continuam atuando ativa-

mente e rece~endo um pagamento pelo que
fazem. São movimentos de trabalho que ajudam ao idoso:
---Por exemplo, quando fui em São )9ão-da
Boa Vista, encaritei-me com a Prefeitura de

lá, porque, em cinco anos, eles consegUiram
fazer maternidade, hospital, creche, uma por"
ção_ de coisas, enfim. Perguntei: como ·é que
em 'Cinco anos vocês construirem tudo isso,
quando vemos que quando um lança uma
idéia os outros Criticam, saem para não dar
quorum? Eles responderam: não, aqui, em
São João da Boa Vista, só brigamos politica~
mente quando os_ problemas são políticos,
mas quando são sociais, nos unimos e fazemos uma traba_lho para a comunidade.
E foi então que assisti a uma inauguaração
de 44 casas para idosos, que não aceitaram
ficar na rua porque não podiam maiS pagar
as pensões. E a Prefeitura, o Prefeito e eis Vereadores se uniram para faze"r ese trabalho:
E a casa não era um elefante branco, isolada
da so_ciedade, mas ficava no centro da· cidade.
Quando os pOrtões eram ãl:iertOs, eles esta-vam ali, ao lado do boteco, -da igreja, da cinema, quer dizer, continuam a viver a sua vjda.
Mas eles tinham trabalho para com a sotiedade, não foram jogados naquela casa, como
eram jogados ~os asilos..- Eles foram preparados por mais de s~ls meses pelas assistentes
sociais para viver em coinunidade e isso não
temos em lugar algum deste País. Não existe
esse preparação por assistenteS soCiaiS· Para
que o idoso viva em conjunto. As c;asas eram
bonitas, cada casinha para um. E eleS fazi'an1
o trabalho Q.a. horta comunitái'íã p-ãra ajUdai'
a parte dos pracinhas, dos meninos. As mulha"res trabalhavam na casa dos pracinhas, davam
aulas para as_ moças e à noite_ eles tinham
o salão para eles. À noite, eles dançavam, eles_
Jogavam 1 ·conversavam depois de um dia aprov~itado.

Não era daqueles asilos que a gente passa
e vê aquelas pessoas, que foram grande no
passado, ficarem com a boca aberta esperando a morte, como se fossem uns Cantas~
mas. É o que se _vê nos asilos de um modO
geral.
O trabalho que realizamos o ano paSsãdo,
na Secretaria de Saúde, foi no sentido de cons~lentizar os_ as_i!os e_ casas geriátricas, dando·
lhes uma formaÇão melhor, porque o-importante nãQ são" eis grandes monumentos, as
grandes alimentações, poiS o idosO, gente, _so~
J!IOS nós_.e yoçês que também vão ficar idosos.
Não precisa ter uma casa maravilhosa. A pessoas tem que ter uma casa simples, uma alimentação sim-ples, mas que tenha uma vivênCia de amor.
-Orgulho-me de ter participado desse traba~
lho, como PsiCóloga do grupo, porque··muita
gente era esquecida, ficava no asilo para espe-
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doenças. Nós tomamos calmantes. São paliarara morte, mas agora elas produzem e vivem,
e muitas pessoas podem volfar para a sua tivos o que os médicos dão. E sabem como
família, com produção; Por que não ligáva- eles são geriatras? Perguntei isso na Secretaria
mos para o idoso? Porque olhávamos o idoso da Saúde: _"Ah, mas nós trabalhamos dois
como uma pessoa infrutífera, uma pesSoa que ines num _asilo". Trabalhar é parte prática,
mas não é parte teórica. Vocês não têm o
não precisava de mais nada.
Temas que ver o idoso como o Senador estudo. Vocês têm o que viram_ num asilo,
Marcos Mendonças nos viu. S. Ex~ viu que f:turna casa geriátrica, que já é uma anorma·
eu estava com 67 anos, mas concluiu que !idade para a pessoa humana. Não é a pessoa
eu ainda podia trabalhar e disse-nos: vamos humana fisicamente continuar se transformando. Então, eu pergunto:_ por qUe vocês
fazer ó Fõi"lim Nacional da Terceira Idade.
Senador Marcos, eu nunca esqueço V. Ex•, nao querem ganhar esse nome de serem os
esse grande carinho e amor que teve para pioneiros, de transformar um País? Na parte
de p_ediatria vocês Tazem tanta coisa para a
Conosco~ Não pensei em falar de V. Ex~ hoje.
parte jovem, por que não fazer para vocês
Foi uma coincidência.
-Então, o que queria comentar era justamen~ no s_eu futuro? Porque vocês podem eliminar
tantas doenças e podem ficar numa clarivi·
te isto': que não se pode tratar o ídoso como
uma pessoa que já foi, ele tem que ser tratado dêncla até o fim de suas vidas. Isso é uma
como· uma peSsoa que está aí, participando coisa que estou trazendo porque são _anos de
luta e vocês não ·estão sentinho. Não adianta
e atuando.
O Brasil já não é mais um País só de jovens, dizerem mais tarde: a Cecília bem que disse.
porque estão fechando as fábricas, estão limi- Não, comecem agora, para quando vocês entando os filhos e, amanhã, , vocês serão velhos velhecerem terem em· todos os EstadOS é não
sem jovens por perto, vocês vão viver, não precisar fazer o noftista vir para o Sul, porque
unS setenta como eu, vocês vão chegar a uns cada Estado vai ter o seu.
Então, essa seria uma das primeiras provioitenta, aos noventa, dentro de uma capacidade de produção, porque vocês vão encon- dências que pOderiam ser tomadas, e que detrar esse desenvolvimento diferente que nos- pois cada cidade se preocupasse não em fazer
- sos pais não nos deram, pois não tiveram asilo, não de casa geriátrica, porque para isso
as pessoas terão atendimento médico. Penopo~nidade, mas que queremos transmitir
aqs _nossos filhos e aos nossos netos. E assim, sem· erh Vocês.-VóCês gostariam de ir para
estamos dando uma oportunidade que v.ocês uma casa geriátrica? Vocês vão dizer: eu não
vou, sou rico. Não, não pensem nisso, poíque,
nos_ deram agora.
amanhã; a sua nora vai dizer para o seu filho:
Antes dessa última quinta-feira, não penou você ou eu, porque esse: veJho na minha
sava que estaria aqui, falando. To das às vezes
casa derrubando toda a comida na mesa, não.
que vocês quiserem, vciu a qualquer lugar do
E você, hoje, que é muito grande, vai ficar,
país, para levar a mensagem de que o idoso
no futuro, como os velhos de hoje. Então,
nã~ pode se alienar, não pode ficar só, não
tratem de eliminar isso do futuro, porque vopóde ficar de lado. Vocês já pensaram sair
cês têm essa possibilidade, vocêm têm nas
daqui aposentarem-se, e depois serem margimãos o País, o que nós não temos, nós sô
nalizados, não serem ninguém? Agora, pentemos as idéias para passar.
sem um pouco, vocês ·estão etn casa e nin~
AChq que e.ssas duas coisas vocês deviam
guém liga mais para vocês. Ah, vovô, como
lutar muito. prime_iro, as indústrias que são
vai? E a pessoa vai-se sentindo, vai-se amargupequenas e não têm condições de fazer c~;-~rsos
rando, vai envelhecendo porque quer, porque
de pré-aposentados, que haja a possibilidade,
ficou dentro de casa e_ se marginalizou.
no bairro ou na cidade, deles terem lugar de
Temos os nossos idosos de hoje assim, mas
se reunir e que esses cursos sejam dados.
não podemos deixar para vocês que váõ ficar,
Eles são muito necessários para o idoso não
no futu!O, idosos, sim, e uma das coisas que
se alienar. E, depois, para a sua saúde, porque
me chama mais atenção é que vocês vão ficarsem a saúde não adianta nada. E digo uma
idosos em gjtuação muito pior do que nós,
c_oísa para-vOCês: no -futuro não vai precisar
porque nós somos poucos e votês vão ser
nem de asilo e nem de casa geriátrica, porque
muitos. Acontece que vocês não vão ter uma
s_e vocês tiverem idéias, se quiserem alguma
coisa que também nós não temos, a não ser
coisa terão condições de fazer sem precisar
que comecem agora, com vontade, para se
se, alienar e se encostar dentro de uma casa
r~lizar daqui a 5, 10 anos, talvez. Nós não
geriátrica.
vamos cOnseguir, mas vocês sim. É uma coisa
que me chama sempre muita atençãO quando
Eu não sei se pass_ei alguma mensagem.
se fala de idoso: é que vocês hoje têm gerontó(Palmas.)
logos, mas não têm geriatras.
O SR.
-Excelente, Dona
Temos no Brasil uma faculdade, em Santa
Cecília.
Catarina~ que tem uma cadeira de geriatria.
Não é a faculdade, é uma cadeira. Não há
A SRA. CEdUA PEDRO MARTINEW DE
outra faculdade no Brasil que tenha cadeira
SOUZA - Vamos ter outras oportunidades
de geriatria ...
ainda não é?
Por que nós não fundamos- vocês seriam
-o
SR.
-Sem dúvida.
-OS-pioneiros- em càda Estado do País uma
faculdade com uma cadeira de geriatria? PorA SRA. CEdUA PEDRO MARTJNEW DE
que, hoje, envelhecemos, sabem como? Com
SOUZJ\...:. Vão fazer algum- encontro para de·
paliativos: Não temos remédio para as nossas
batermos os nossos interesses da aposenta-
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daria? ·v. Ex~ vão lutar pelo nosso 13~? VãO
fazer aJguma coisa? Se V. Ex~ não fecharem
isso; ficarem em aberto, cuidado, vejam o qué
aconteceu com o Sr. Sílvio Santos, Será que
o Presidente, ainda no princípio do ano, não
vai aproveitar um pouquinho daquilo que é
nosso? Ou o nóYo- Presidente não vai apro~
veitar o que está em aberto e transformar em

algo um pouco diferente? Por que desde 25

de outubro do ano passado não foi

"amar~

rado" o problema da terceira idade, o proble·
ma do aposentado? Os nossos direitos de quê
13~ seja igual ao salário de dezembro? O de
88 ri6s não reCebemos ainda, está Com defa~
sagem? V. Ex.s não esqueçam de nós. V. E#
não têm esse problema, porque com oito
anos, mesmo quando o político não funcionoU

e o povo não votou nele, ou ele não foi capaz
de resolver o problema do povo, o político
é aposentado muito bem, não com o dinheíro
dele, não sei, Será que é com o nosso? Talvez
seja por isso que há um rorribo na aposentadoria. Não tem nada a ver com o que eu
falei. Era uma pergunta que eu estava louca
para fazer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrodnio) ~

Esse é um assunto multo complexo e evidentemente esta Comissão, que foi criada graças
ao espírito público do Senador Jutahy Magalhães, e quando instituímos esta Comissão o
pensamento era evidentemente proteger todo
o idoso brasileiro, não só nos seus_ problemas
de geriatria ou de gerontologia, mas também
no que diz respeito ao aspecto dos seus vencimentos que estão defasados, os idosos conseguiram muitas vitórias na Constituição, mas
que por enquanto ainda está no papel. O nosso intento evidentemente é lutar para que vocês sejam ouvidos nessas reivindicações.
A SRA. CECiLIA PEDRO MARnNEllrDE

SOUZA. - Acha V, Ex~ que todo brasileiro é
um cidadão? Se ele é um cidadão, por que
ele tem de estender a mão para pedir o leite,
para pedir o pão, para pedir o passe do Idoso
para poder ter o·meio de transporte? Por que
ele tem de estender a ruão quando ele pode,
com aquilo que lhe é de direito, que lhe é
de justiça. ele mesmo· pagar o leite, pagar o
pão e pagar o seu transporte? Por que tem
de se chamar benefido? fsso eu jàfalei duas
vezes no Fantástfco reclamando. Beneficio é
aquilo que a gente recebe. Eu não estou recÉ:-bendo nada. Aquilo não é favor, aquilo é de
direito. Pelo contrário, estão me tirando uma
parte que me é de direito, porque eu descontei
para minha aposentadoria quarenta e dois
anos de professora. Então, eu pergunto: onde
ele está? Essa palavra beneficio tem de mudar,
enquanto foi beneficio nós nunca vamos conseguir nada, porque o Governo acha que está
nos benefldando, pois sendo beneficiO nós
não podemos reclamar. Tirando o nome beneficio nós podemos re<:lamar. É uma segunda "bola" que eu entrego nas mãos de V. ~
Quem sabe?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)-

Gostaríamos de passar a palavra à Irmã Maria
Luíza, Presidente no Brasil da Associação Luíza de Marilac.
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A SRA IRMÁ MARL-\ LOIZA - Nobre Sena--~-~-participei de diversOs congressos. Faz
dor Jula"hy Magalhães, tenho o costume de um mês que vim do Canadá, do PanarTiá, da
falar para o povão. Então, hoje estou muito Costa Rica, convidada pelos Bispos - não
acanhada. Vou s_er breve. Gostaria de falar com os_ Bispos vermelhos; porque não resolvem
vocês qúe ineu fio -condutor - por que não
nada-- do ceiam; para tratar dos assuntos
posso dizer?- começou na Bahia, em Salva- da Pastoral do Idoso no BrasiL
Quando fizerTios os primeiros foros de intedor. Em 1960, muitos de vocês não eram nascidos, a Bahia foi o berço para o segundo
gração do idoso na sociedade brasileira, o Senador Marcos estava no primeiro mandatO de
CongressO Nacional da Associação Luíza de
Marilac e quem nos recebeu com multo amor vereador. Eu cheguei lá e diss_e:: __ "O Sehhor
e carinho só podia ter sido o Governador da vai ceder a Olrilara Municipal para o primeiro
Bahia JuráCy Magalhães. Foi maravilhoso e congresso dos idosos, porque Câmara é povo.
a maiorcara:vana foi a de S~o Paulo. Imaginem Aqui é a Casa do povo, e idoso é povo".
vocês que era Governadór de São ~aula o
EStOu muitÇ> feliz por estar cqm V. Ex!' aqui_.
Sr. Carvalho. Pinto, mão fechada, e eu conse- V. Ex"'! têm muitos problemas, mas _esse é
de grande -emergência. O idoso já trabalhOu,
gui ter um aviáb direto da VASP- era um
escândato, não é? E eu estava justamente ter- a Nação t.em uma dívida imensa para com
minando o meu curso de Trabalhador Social o idoso. Onde ele está? Ele é o grande descoe defendi a tese s_obre o aspecto negativo da nhecido. A face do idoso, o rosto ansioso do
assistência à velhice no Brasil e a necessidade idoso me dá angústia; é o meu peso e a minha
de modificar os asilos, denominando, assim, dor.
de antecâmara de morte. Quase que eu apaSó tem uma saída: os próprios idosos serem
nho, não pelos bianos, mas pelas, minhas agentes transformadores deste Pais que está
companheiras, porque eu estava propondo
em mudança. Eles têm que- ir para a ativa
mudanças nos asilos, falando em vida afetiva
Por isso qu~ saio, you para Araçatuba- tenho
do idoso.
lá uma pl~téia de. mai~ de 1.5po Jdosos. EstaFoi muito perigoso para mim. Quase me mos politizando os idosos, paa que, neste moexpulsam~ mas estou aqui.
mento, eles não sejam os coitadinhos. Eles
Comecei meu trabalho com propostas nonão precisefn_ de passe, nem de leite; eles prevas. A tese foi queimada, mas levei-a para São cisam dos seUs direitos. Quando tiverem apoPaulo, e lá começamos a angariar e a cons- sentadoria justa, não precisaràb de compaicientizar os usineiros e toda a sociedade. E xão.
a Cidade dos Velhinhos surgiu - o Seriã.dor
Costumo dizer que os idosos não precisam
~rcos conhece, pois foi diversas vezes lá.
de muletas. Tudo isso que dei até agora, eu,
Trabalhamos também com refugiados, a
Maria Luíza, e todos vocês foram muleta:;. Eles
maioria de russos brancos.
precisam de direito e, quem sabe, talvez, de
_Tenho lutado muito pela Cidade dos Velhi- mulatas. (Palmas)
nhos.__Quando se _é nova, bem novinha, faz-se
Muito· obrigada. Sou ag(essiva, mas nortista
m4ita bobagem. Hoje eu jamais faria um pro- é ãssim.
jeto de Cidade dos Velhinhos. Lugar de velho
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -,Só
não é no asilo: lugar de velho é no seu lar.
Mas a- sociedade patriarcal caiu. Será que a espero que a senhora não derrube este Consociedade nuclear tem lugar para o idoso? gresso. (Risos)
só quem está dentro do problema é que sabe.
O SR PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)Nosso escritório é em Santa Cecília, onde
Declaramos abertos os debates e os questio·
teffios mais de 400 cortiços. Não vou_ nem namentos. A palavra está franqueada para
falar do que seja a vida dos idosos em cortiços quem dela quiser fazer uso.
na Grande São Paulo. Não sei para quem é
Com a palavra o er:ninente Senador Jutahy
pior: s-e pãrá os que estão nos cortiços ou Magalhães.
para os que estão nas favelas.
Sou agressiva, porque trabalho em área
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)__.: Sr.
agressiva. Costumo dizer para as minhas com- Presidente, quando assisto a uma reunião co~
panheiras que o meu apelido em São Paulo
mo a de hoje, fico satisf~ito de ter tido a idéia,
é "derruba congresso". Falar é muito bom, logo abraçada por ,V. Ex~ e pelo nobre Senador
mas o idoso continua a morrer de fome.
Marcos Mendonça, que tem nos honrado aqui
Trouxe para V. Ex"' uma mensagem bem
com a sua partici}:>ação, é um Suplente _dos
pequena do Senador Mário Covas. Na nossa
mais eficientes que já vi passar aqui pelo Sena· primeira assembléia do Idoso, na Casa de Por- doc E tivemos a felicidade de- contãr coffi a
tugal, com movimento_s populares, Mãrio Co- colaboração de S. EX, indusíve: com a ·idéia
vas disse o seguinte: "Enquanto_ o velho se dos convites, para hoje, de Dona Cecília e da
sentir como uma seringa descartável, todos
Irmã Maria Luíza.
nós, brasileiros, teremos uma profunda vergoQuando pensei em fazer esta Subcomissão,
ilha, pois, em qualquer pais sério, reverenminha Intenção era de buscarmos sair do disda-_se o papel do idoso".
curso para conseguírm95 alguma coisa práDisse isto, ontem, o Senador Mário Covas, tica em favor dos Idosos. E teríamos que ouvir
candidato dos Tucanos à Presidência da Reas pessoas que convivem Com esse problema
Pública, a uma platéia de 1.200 idosos, numa quase no seu dia-a-dia. E é o que estamos
assembléia organizada pela Associação Luizas
fazendo.
de Marilac. E é_isso mesmo. O idoso é conSide·
Ouvi, cOm elnoção, esses três depoimentos.
rado como_ uma seringa ·descartável. Ele não
Gostaria de ter o poder de levar a idéia, de
tem cidadaOia.
. vender a idéia dos idosos aos nossos campa-
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nheiros da Corríissão de- Orçamento, por
exemplo.
Tfve opôrtUriidade- de apresentar uma
emenda, ·quase um paliatiVo, de sete milhões
de:cruzados para a criação de centros de con·

vivência- em diversoS EstadOs, ilaqueles em
que o dinheiro desse- sete milhões de cruzados no valor de maio de 1989- hoje valeriam
mais alguma coisa. Na: Comissão de O~ça
mento, disseram~se que o Relator-Geral, que
é do meu Estado, meu adversário, não· será
favorável a essa emenda, porque considera
que os idosos já estaa atendidos no .-Orça-

mento.

__ - _

__

·_ _

__ -

·

Ora, todos sabemos_ que praticamente não
existe um centavo sequer para Uma ·política
dos idosos, Sabemos que o5 recurSOs- que

estão no Orçamento para a_ Legião Brasilejr.;i
de Assistência são ínfimos. Ontem esteve em
meu gabinete Dana Maria do Carmo Vilaça,
visitando-me para conversarmos· a respeito
dessa emenda. Ela mesma declarou que os
recursos de que dispõe hoje sâo praticamente
todos para creches. Não há recursos para os
Idosos. Pedi-lhe, _então, que procora_~se fali:!;r
com o Relator-Geral e com o SUb·Relator ,que
é o Deputado Pontes, e o tentasse convencer,
porque eu não estou consegüindo vender essa
idéia. Disse-lhe, ainda, que, se ela conseguisse
que a Dona Marly desse um telefonema para
o Deputado Eraldo Tinoco, tenho certeza de
que S. Ex• cederia. Ela. disse qUe estaria ontem
com Dona Mary. Não sei se conseguiu isso.
Agora, peço a ajuda de quem foi tão convicente nesta Subcomissáo. Cheguei até a ter
a idéia de pedir a gravação para levá-la à Comissao de Orçarriento e deixar que os depoentes de hoje fala:ssem por mini na defesa d~ssa
emenda Eu pediria sOcorro aos três depoentes. Hoje ou amanhã no máximo o parecer
vai ser dado. Não sei se ainda hoje de noite.
Eu, por exemplo, às seis horas deveria estar
Jâ, dando o meu parecer sobre o Banco Central, mas deixa atrasar, não tem problema. Pediria aos depoentes que pelo menos falassem
com o Deputado Eraldo Tinoco e tentassem
convencê-lo de dar essa migalha, esses recursos, que não darão para atender às necessidades de criação de centros de convivência
em cada Estado brasileiro.
Essa idéia surgiu também de dePOiinentos
passados. Procuramos logo transfor-má-la em
algo prâtico. Hoje surgiram novas idéias. Q_q~_
depoimentos aqui prestados poderemos tirar~
novas idéias. Poderemos ter também condições de buscar soluções. Uma das rcizões dessas reuniões é eXatamente procurar saber,
procurar idêias, e estamos pedindo sugestões
a outros interessados sobre a matéria através
de documentos escritos, para termos a possibilidade de, - uma coisa_ que é do papel,
vai ficar muito no papel -pelo menos, criar
uma política dirigida para os idoscrs, através
de uma lei, de uma legislação, para depois
atentarmos para que seja cumjjrid~ a lei.
Então, essas sugestões que buscamos são
nesse sentido, tambêm, porque temos, de forma genéricã, colocado na ConstitUição a proteção, a assistência aos idosos,· mas temos
que transfoimar em alguma coisa prática, por-

qUe considero que_é um_(!b_surdo estarmos
hoje com um _crescimento çons~pte dessa
faixa etária, da terceira idade no Brasij, e temos
uma projeção para o ano 2.010 de 32 ou-34
milhões de idosos no Brasil e não_ temos nada
feito; temos ações praticamente isoladas, temos a ação daS lrniâs, temos a ação de pessoas voluntárias, temos o SESC, temos a Legião Brasileira de Assistência, mas o qu_e é
isso? O que isso está atendendo? Qual é a
faixê! _da terceira idade que a ação ·de tantos
abnegados tem consegutdp a,t~nd~r_? Considero que isso é praticamen!~ ryad.?!
__:_Acho que uma das coisas .que todos desejamos é chegar a ser idosos. Eu estou chegando. Já cheguei no limite da faixa çf_e_ _60 anos
:;:;..... coin 60 anos estou na faixa dos idosos.
_Mas tpdos queremos chegar a mais com os
recuros que a ciência está possibilitando à população como· um tOdo. Então. podemos ver
essa questão da escola aberta à terceira idade,
cursos para aposentados, cadeiras de geriatria, os direitos dos aposentados. Não é beneficio, tainbém não considero que seja bene_fido, esse é um direito db aposentado, um
direito que também temos procurado defender, inclusive, na presença do Ministro da Previdência, mostrando que não poderíamos
abrir mão - e daqui o Congresso brasileiro
como um todo tomou a atitude de evitar os
.cortes que foram propostos pelo Executivo
quanto ao regime dos aposentados, porque
não queriam que incidisse o aumento real do
salário mínimo aos aposentados. O Congresso votou entendendo que aquilo era um direito
adquirido, não era um beneficio do Executivo
que pudesse ser retirado, portanto, a qualquer
n)omento. Mas tudo é pouco; é' poUco mas
acho que - vou recorrer ao Mao Tsé T ung,
qUe -âiz que "tod"- grande marcha começa
.com um primeiro passo''- tudo que pudermos fazer, poderemos juntar esforços para irmos atendendo cada vez mais a essa faixa.
A primeira idéia que procuramos transformar foi a .do Centro de Convivência. Peço o
socorro de cada um, se puderem, para que
procurem falar com o Relator-geral da Comissão de OrçamentO, tentando convencê-lo da
necessidade de atender a essa emenda, para
_podermos ter condições de construir mats alguns Centros de Cohvivência. Sei que os senhores têm encontros nacionais, encontros regionais sobre o problema dos idosos e que,
no primeiro encontro que participarem procurem achar sugestões para a proposta de uma
política dos idosos, através de legislação própria. Se puderem enviar sugestões a esse respeito, elas seriam valiosas, porque a idéia é
encerrarmos este trabalho ainda neste ano.
Mas não vai ser fácil chegarmos lâ, estamos
perto do final do ano, mas Jogo no reinício
dos nossos trabalhos, esperamos condtú-lo,
o que daria tempo de, nesse intervalo, os senhores conseguirem as sugestões para n6s.
-_Q. éecilia, as nossas apOsentadorias não
são como os jornais dizem. Eu tinha vergonha
de di.~er, um companheiro meu, um grande
amigo meu, até já morreu, o Senador Ruy
Si3iltos, passou quase 35 anos no Congtesso:
a viúva dele recebia, aqui, como um beneficio,
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depois de 35 anos de uma vida parlamentar,
em que todos nós só podíamos aplaudir o
que fazia pelo trabalho que executava, a viúva
dele recebia, até há poucos dias, mil e poucos
cruzados.
. Então, vejam qüe há urna diferença muito
grande_ ~ntre o que os jornais declaram e a
realidade, diante do abatimento do pagamen·
to. a título de contribuição, que nós também
fazemos. Aqui não é uma aposentadoria. Mas
aquilo que se recebe é, também, devido à conthbuição, e proporcional ao tempo. Quando
falam: "ah, com oito anos está se aposentandoT tem "direito de fazer alguma coisa... "
Oito, trinta e cinco ~vos daquilo que se recebia
<:orno parte fJXa e variável, que era uma aparte
pequena do que recebíamos. Mas isso apenas
e~ passant. Desejo agradecer e, _à senhora,
D. Cecília, pedir que frzesse mais algumas ma'nifestações como a de hoje, como também
a Irmã Maria Luiza, - o Dr. OsValdo foi mais
c;omedido - porque acho que se a senhora
pudesse falar no plenário do Senado, a senhora aprovaria tudo - (risos), e nós estamos
prec[sando de gente assim.
No Congresso terrios fálha$-terríveis, temos
que nos cobrar um trabalho que deveríamos
f~ e r com mais ~eficiência, mas temos aqui
os acertos e defeitos de uma sociedade porque representamos uma sociedade-; teines também muitos assuntos que não saem
do Plenário do Senado. Repito muito que se
um SenadQr, um Deputado quiser se reeleger
em razão da sua ação parlamentar, está perdido, porque ninguém toma conhecimento da
ação parlamentar de nenhum dos dois.
Todos somos culpados, mas, no enta_nto,
sabelnoS ·que te·mos um ·núrilero razoável de
companheiros que estão sempre presentes,
estão sempre atuantes, estão sempre trabalhando e isso, no meu último volume sobre
minhas atividades parlamentares, botei na capa assím: "Antes de julgar o seu representante,
procure tomar conhecimento do que ele faz.
em Brasília". E raramente alguém tem esse
·Conhecimento.
A desinformação é muito grande e chega
ao ponto de vermos nas pesquisas ao final
de um mandato do Presidente ao qual critico
·-ªqui quase que diariamente, mas é um Presidente da República. Com cinco anos de man·
dato, o nome dele falado na televisão, nas
rádios .etc., -e- 20% _do eleitorado não sabia
o nome do Presidente da República do Brasil.
Se -_Os senhores fizerem uma pesquisa em
qualquer Estado - isso foi feito no Rio de
Janeiro -, para que o eleitorado dê o nome
de um dos três Senadores representantes do
Rio de Janeiro ---:--: e, na época, os represeniant€s eram Saturnino Braga, Nelson Carneiro
e- Amaral Peixoto, três nomes muito conhecidos no Rio de Janeiro-, o máximo foi Amaral Peixoto, que conseguiu ser conhecido pelo
seu eleitorado em 50% porque, infelizmente,
se vota é n_d núrllero, não se vota no nome.
·Então, tudo isso faz parte dey sociedade.
Aqui, representamos essas parcelas da sociedade, e todos nós somos responsáveis, todOS temos que tentar melhorar cada vez mais.
.E um ponto sobre o qual agora me dedico.
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embora também me dedique aos menores,
hoje é à questão_dos idosos. Porém, sou quase

que um leigo e preciso da ajuda de todos
que conheçam esse problema. Tenho~me socorrido um pouco de um amigo meu, na Ba-.

hia, o Dr. José Ramos Queirós, que faz parte
desses encontros, e ele tem inclusive sugerido
nomes.
Mas esta reunião, para mim, foi gratificante

pelo aspecto emocional, inclusive, mas também pelos dados concretos que aqui surgiram. A nossa assessora que está assistindo,
e que será a responsável pelo traball':to final
da Comissão, está anotando tudo isso e vamos
tentar transformar em alguma coisa prática
as sugestões que aqui foram feitas.
Para finalizar, perg~ntaria ao senhor que é.
do Sesc, Dr. Oswaldo: sou um fã, muito grande, de esporte, o meu atual físico não mostra
que fui praticante de esporte: fui remador, fui
jogador de basquete, jogador de voleibol, na~
dador etc. Hoje não parece, mas já passei por
tudo isso praticando, em clubes, praticando
com grande interesse o esporte amador. O
Sesi faz olimpíadas de trabalhadores. Não se
poderi apensar numa olimpíada de idosos?
Para que não houyesse um gasto muito grande far-se~ia os_ jogos estaduajs, os regionais
e n~ final seriam feitos ~ jogos nacionais,
onde competiriam os vt... ~edores. Então, para
colocar os idosos também na prática de esportes, que muitas vezes são esquecidos numa
faixa etária como o meu caso, com 25, 30
anos eu já estaVa veterano e não fazia mais
nada, mas acho que também seria uma forma
de se tentar fazer esses encontros que V. S'
fez referência. Esta é uma- Sugestão para ver
se será viável ou não.

O SR. OSWALDO G. DÂ SILVA- Como
resposta à pergunt;::t de V. Ex>, p_osso-dizer que
no SESC de_São Paulo já temos, de uma certa
maneira, esse tipo de _trabalho. Não se trata
de urna olímpiada, mas de algumas unidades
operacionais, sobretudo as da Capítal, que têm
monitores de esportes que se especializam
nas práticas esportivas com regras, regulamentos adaptados à idade dos idosos e temos
um outro tipo de evento que é o Encontro
de Esporte e Cultura -da Terceira Idade, reali·
zado todos os anos na Colônia de Férias do
SESC, em Bertioga, litoral paulista, onde pl-ivilegiarnos também esse ti:Po de atividade. Essa
é uma atividade que existe praticamente só
no SESC de São Paulo, porque quando reunimos outrds grupos, em nível nacional, damos
primazia à discussão dos problemas de saúde,
previdência e outras reivindicações e não ternos tempo para programarmos atiVidades esportivas nessas ocasiões, primeiramente pela
falta de equipamentos que suportassem a
afluência desses idosos e, em segundo lugar,
também, por causa da diversidade de atividade que não permitem um tempo maior disponível para esse tipo de atividade. Mas, é um
pensamento, inclusive, da Regional de São
Paulo, trabalhar ess_a idéia, a partir de 1990,
de uma maneira mais profunda, voltando a
sua atenção para esses aspectos fi'sicos da
terceira idade e, quem sabe, possamos levar

essa idéia- Para se fazer uma olímpiada, ao
invés de encontro nacional, dentro daquelas
característica_s que costumamos fazer; quem
sabe fazer um encontro nacional, mas baseado em atividad~s físicas, tipo olimpíada? Esta
sugestão_ acredito será muito bem aceita.
- - --- O SR RElATOR (Jutahy Magalhães)- Fazem isso cclin- deficientes físicos, com outras
faixas, mas tenho só que agradecer a presença, 0 depoimento dos três; Dr. Osvaldo~ D.
Cecilia e frmã Maria Luiza.
Irmã Maria Lúiza, fico mais satisfeito de saber que esteve lá na Bahia e foi recepdonada,
10

~~:i~~e J~ b=~~~~á. u~e~u~~ee~~n~:
camarão, e tinha os beijuzinhos que minha

~=~s~andava

fazer e que eram muito gos-

Agradeço não só o depoimento como-; também, a possibilidade de transmitir esta emoção que senti, e que acredito outros que estão
aqui também estão sentindo, pelo amor que
é dedicado ao trabalho, o trabalho em bene~
ficio dos idosos. Senador Marco Mendonça,
ficomaisfelizemsaberqueV.Exa.temgrande
responsabilidade, também, porque tem uma
participação nesse_ trabalho. Portanto, V.- EX'
nos tem ajudado e vai nos ajudar mais ainda
para que possamos tomar realidade um pouco daquilo que imaginamos poder fazer em
beneficio dos idosos.
0 SR. PRESIDENTE (Cru:Ios Patrocínio)...:...._Cõm a palaVra a Sra. Cecma Pedro Mcirtinein
de Souza.
A SRA. CEdLIA PEDRO MARTINELU DE
SOOZA-Achoque entendi mal quando rece·_
bi o convite, porque entendi que íamos ouvir
. e, .talvez, pudéssemos participar de debates,
se houvesse._Se_soubesse que ia ter ess_e prazer eu teria preparado alguma coisa melhor,
e peço desculpas, porque poderia ter apresentado _um trabalho mais denso, de maior inte~
resse. não seria assim espontâneo, como fiz,
!.lma coisa mais aproveitável.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrôdn"lo) Creio qUe seria -difficil Preparar algo melhor,
Ô.' Cecília.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)_ A
Senhora pode remeter toda e qualquer experiênda, por escrito, que deseja fazer com que
a Comissão tome conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio)Cem a palavra, pela Ordem, o eminente Senador Marcos Mendonça.
O SR. MARCOS MEfiDÓNÇ:A - Sr. Presiàente, Sr. Relator, as pessoas que nos honrara-in com suas Presenças, Srs. Debatédores,
primeiro eu gostaria de agradecer a fala generosa do Senador Jutahy Magalhães, que propidou a criação desta Comfssão e -que; riãCI fenho dúvida, trará resultados extremamente
positivos com relação à questão e a problemática do idoso. Quero_ agradecer a presença
Clo"Dr. Osvald_o, da D. Cecília, da Irmã marla
Luíza que, sem dúvida alguma, trouxeram
com as suas experiências uma grande contribuição para que esta Comissão possa, real-
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mente, desenvolver um trabalho primoroso ·e
que indique o sentido de uma melhor solução
da questão do idoso.
Eu queria ressaltar um pouco algumas das
questões que o nobre Relator, Senador Jutahy
~galhães, colocou, quer dizer, há necessidade vital do País, neste instante, criar a cans_ciência. da existê.ncia de uma política para o
idoso. E_ fundamen~l e acho que esta Coinis~
são pode desenvolver um trabalho muito rico
nessa questão, exatamente pár permitir que
a soc_i_edade tome conhecimento dessa questão; pã.iticipe do debate e permita a incorpo~
raça-o• d·sso
tudo n uma 1eg!S
· 1açao,
• e nao
- so•
1
na legislação em sf, mas, também, a rúvel prático para termos amanhã a prática junto a

:~!~~t~~· e~;~:~~h~~~ss~elu~~dades

qÚe
AQui me indagava, há alguns instantes, Sen<!dOr,_porque vejo o Sesc numa atitude muito
positiva, rnui_to firme na queStão dOs idOsoS.
TivemoS aqui, em oi.rtrá -reunião, a particiPaçãoprlmorosaderepresentantesdo_SeSc_ãqui
de Brasília, que deram_ a sua contnbUição, e
hoje tivemoS a esperiência de~um dirigente
e a expen'ência de uma m•"•·tarrte.
Pu~eremo.s
11
!-1
observar que o Sesc tem Uf\1 papel muito giandei.ndago- me se nao
~ - sera, posSl~vel tentarm_os
·
a: _incorporação de outros organismos comO
c.
o Sesi, que ~ um organismo similar, as suas
finalidades são similares às finalidades existen:-~ Cia_is do, S~C:. Por que o Sesi não pode s_e
incoiporartarnbémeauxiliar,_~lequetemuma
massa de recursos talvez até superior, muito
maior a nível de .arrecadação do que o Sesc,
oU dar a sua contribuição?
O que notamos é que hâ uma dificuldade
do Poder Público, no ge:ral, em alocar recursos. O SeTià:dor Jutahy Magã1h3es coloca- como apelo, desesperado até algo_ patético, que
aS pesSoas que estejam aqui f.:içàm pressão
sobre o Relator da questão orçamentária para
que consiga, na realidade, a fração de uma
migalha, que iria contribuir, em muito, para
_que essa questão fosse adiante. ~s o que
sentimos é que há necessidade de todos _esses
organismOs participarem ativamente dessa
questão, e aí acho que- essa Comissão pode
exercer um papel muito rico.
Eu gostaria que a Cecília, a Irmã Maria Luíza,
que têm contribuído em muitos debates, têm
participado dos debates a nível nacional, local,
regional, em São Paulo1 e a nível internacional,
eque têm conclusões muito
importantes desses debates, possam trazer suas cOntribuições
por escrito. Parece-me que a Cecilia já trouxe
uma carta de São Paulo, mas que p"ossam
-não sei--se estes trabalhos serão transcritos
no Diárk)-dÕ CongresSo;-, em alQuma opOr~
tunidade, trazer as suas conclusões, de tal man~ira ~e possam se:r _levadas, divulgadas o
máximo possível e incorporadas, tenho certeza, pelo Relator que irá examinar essa questão.
Fica aqui um apelo para que elas tragam
essa contribuição e, na medicta do possível,
o nobre Relator possa incorporá-las quando
do seu relatório.
Eu gostaria de deixar, por derradeiro,
agradecimento e, sem dúvida alguma, a con-

esse
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vicção c!.E?" que esta Comissão tem um papel
importante a exercer e está exercendo na vida
social brasileira, nessa questão dos idosos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos patrocínio)-

Com a palavra a Irmã Maria Luíza.
A IRMÃ MARIA LUfZA. -

Percebi a sensibi-

lidade dos Senhores e gostaria de colocar o
nosso escritório, que fica num dos bairros de

S§o Paulo onde tem os maiores cortiços,justamente no centro, onde é muito .fre"qüentado
pelo Senador Marcos Mendonça.
Eu gostaria de falar que antes elo Senador
Marcos ser "tucano, S. Ex-' já erã ''Marilac"

porque S. Ex"'_ é uin 'dos noSs95_ co,..selheiros,
Mário Covas fai parté também de um trabalho

muito sério -acredito muito nele e também
nesse trabalho de vocês. O importante é a
gente acreditar em si, no trabalho, e hoje estou
acreditando no trabalho dos políticos, desses
políticos, pelo menos, eu estou acreditando.
Temos 30 anos de experiência, 30 anos de
trabalho. t um laboratório muito positivo onde
tem páginas e departamento também muito
tristes. FiCa juStaniente Já, e a Cidade dos Velhinhos eStá aberta para estágio na área de
GerontolóQíá,-de Geriatria, a Casa de Repouso
MiJa. Nós não temos um asilo, quer dizer, um
hospital estatal para colocar os doentes crônicos que lá estão. Fazemos parte do Estado
mais rico da Federação oride eles apodrecem
debaixo das pontes. O que fazer?
Ontem tive 12 pedidos de internação e não
tenho condições de atender. E o GôYérilo não
repassa verba para nós. Somos perseguidos.
Muitas vezes somos tratados pelas nossas colegas da área, Assistentes Sociais. F alo isso
porque faço parte da Secretaria de Vigilância
Sanitária com a Ceéííia e mais a minha Supe·
rlora na Cidaqe dos Velhinhos, para que se
criem um €5tatuto, a fim de que possam funcionar essas Casas náo como depósitos.
Temas todo esse trabalho e também a experiência da ONU, da q_ual faço parte, estou lá
no Bur_eau da ONU, dado o meu trabalho com
a Fundação Tolstoi, e na Assembléia Mundial
do Envelhecimento, qual-tdo fui representar
São_ Paulo. Tenho todo esse trabalho para V.
~ posso mandar videocassete, frtas grava-
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das e tudo, dou minha contribuição pálida,
porque acho que os id~os, eles mesmos, podem dar a sua contribuição.
· · O Senador Marcos Mendonça quando foi
Presidente abfiu, eScancaroU as portas, e nós
tomamos· conta da Câmara, mas com muito
respeito, e acabei sendo expulsa do Conselho
Estadual do Idoso, porque ninguém pode falar
-~verdade neste País. Eu não falei de aposentadoria, mas fui. Porque creio que quando um
órgão não funciona,_ ter_nçs qu_e botar a boca
no mundo, não vamo~ bril').c;ar _com coisas .
sérias. Por isso é que e~tçu ~qui; porque não
posso perder meu tempo. Acho que não perdi
meu tempo hoje, apreciO: çlerrJãis o trabalho
-do Sesc, aprendi muito r:om ,V1 ~
Gostaria de vir mais vezes aqui e trazer alguma coisa para V. Ex~ que podem pedir, cobrar,
tenho trabalhos maravilhosos do Senador_
Marcos Mendonça, da sua participação. Muito
obrigada. Obrigada pelo fato de V. Ex•, Sena- ·
~dor Jutahy, s_er filho do Governador, que nos ·
acolheu com tanto amor e tanto carinho. Obrigada.

continuar contribuindo e CJUe a nossa contribuição não se restrinja, não se limite apenas
a esta corltribuição do dia de hoje. Nós nos
colocamos à disposição. Também ·dispomos
de trabalhos documentados, como videocassetes. Acho que é muito interessante, porque
o papel é, às vezes, muito frio, e, dependendo
do expositor, sobretudo de um técnico que,
pela profissão, não deve se inflamar muito e
sim colocar as coísas de uma maneira objetiva, muitas vezes ele tem que se policiar e
não ter arroubos como a Cecília. Mas a Cecília
conhece o nosso trabalho e sabe que nós,
técnicos, quando estamos com eles, nos en·
centros, também nos sentimos bastante entusiasmados, porque vemos que este será o nosso futuro, o caminho para nós também. E,
confiados nos resultados que obtemos continuamos perseguindo com todo afinco esse
objetivo.
Então, renovando mais uma vez a minha
disponibilidade, nós, no SESC, esfámos à inteira disposição e, na medida do pessivel, poderemos atender os pedidos dessa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinto) _;
Coricedo a palavra ao nobre conferencista Dr._
Osvaldo Gonçalves da Silva.

O SR PRE:slDENTE (Carlos Patrocínto)Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, reiteramos mais uma vez a 'necessidade
de ·que- tUdo aquilo que foi aqui debatido, dis·
cutido, nos seja enVi.ad?, por escrito, junto com
outros subsídios que possam aparecer, dada
a experiência que vocês têm no ramo.
Gostaríamos de enfocar que esta Comissão
é composta de voluntários, dadas as ligações
que existem entre os componentes e os idosos. Temos certeza de que deveremos, com
a colaboração de vocês, vencer os obstáculo,s
os óbices que evidentemente existem, e haveremos de conseguir alguma coisa de realmente positivo em beneficios dos nossos idosos,
até mesmo as quiçás, mulatas para os nossos
aposentados.
Agradecemos a presença do conferencista,
Dr. Osvaldo, da eminente Cecilia Martinelli, da
Irmã Maria Luíza, e os nossos parabéns espe·
ciais ao eminente Senador Marcos Mendonça,
pela felicidade de trazer pessoas tão simpaticas e ilustres a nosSa Subcomissão.
Está encerrada· a reunião.

O SR. OSVALDO GONÇALVES OA SILVA.
-Queria apenas colocar o s.eguinte: nó:s, que
trabalhamos com os idosos, s_entimos uma
certa falta de coordenação de todo esse traba·
lho disperso, migalhado que se realiza no Bra:
siJ inteiro. Acredito que esse momento é muito
'propício para que se crié, qoeffi sabe, um ó!'- •
,gão ou coisa semelhante, que-possa reunir
todas essas forças, a exemplo de outros países, como na França, onde existe o MiniStériode Assuntos para Idosos. Toda ação em favor
do idoso é coordenada por este ministério.
Não estou sugerindo qoe se crie um minis·
tério, mas alguma coisa que possa unificar
esse trabalho, porque, enquanto esse trabalho
ficar disperso, acredito que não vamos avançar tanto quanto seja desejado. E a exemplo
da Cecilia e da Irmã Maria_Luíza, eu. gostaria
também de colocar aqui a nossa experiência
e a nossa disponibilidade para que, juntos,
nós, do SESC, e esta Comissão possamos

