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Colóquio defende idoso 
M o v a OíIltífulPo 
O Io Colóquio Internado 

nal sobre Políticas Publi
cas e Envelhecimento Po
pulacional, patrocinado pe
lo Ministério da Cultura, 
Sesc, e o Centro Internacio
nal de Gerentologia Social, 
encerrou ontem com a pre
sença do presidente do Sesc 
do Distrito Federal, New
ton Rossi, e de diversos 
parlamentares. 

Os parlamentares mani
festaram apoio total para 
uma maior atenção aos ido
sos na nova Constituição. 
Newton Rossi, por sua vez, 
ao fazer a conferência de 
encerramento, afirmou 
que os itens debatidos no 
encontro mostram que "o 
Brasil entendido como um 
país jovem está na verdade 
em pleno processo de enve
lhecimento populacional". 

Declarou ainda que no 
Brasil existem hoje aproxi
madamente 10 milhões de 
cidadãos na faixa etária 
dos 50 a 65 anos. E "que em 
breve, graças à conquista 
da medicina social e da ele
vação do padrão de vida, o 
brasileiro comum viverá 
além dos anos". 

Diante desta expectati
va, Newton Rossi questio
nou se as políticas públicas 
e a Constituição estão "de
vidamente preparadas pa
ra disciplinar este fato so
cial adequadamente". Dis
se também que "é injusto 
obrigar a quem quer que 
seja ao alcançar o respeitá

vel patamar dos 70 anos a 
se retirar do meio da socie
dade ou a se aposentar 
compulsoriamente, quando 
vemos em todo o mundo 
exemplos negando essa 
política". 

O senador Nelson Carnei
ro, patrono do 1" Colóquio, 
também fez críticas à apo
sentadoria compulsória. O 
peemedebista do Rio de Ja
neiro informou que preten
de levar à Constituinte um 
projeto em que se eleve pa
ra 75 anos a aposentadoria 
compulsória, desde que aos 
70 a pessoa possa atestar, 
através de exames médi
cos, sua "higidez física e 
mental". 

Para o senador é preciso 
combater o preconceito 
contra a velhice, "clara
mente exposto a partir da 
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campanha iniciada contra 
o fato de se eleger o sena
dor Afonso Arinos para a 
presidência da Comissão 
de Sistematização, sob o 
argumento de falta de vi
gor físico. Chegou a ironi
zar que tal atributo até ago
ra só era necessário para 
competições atléticas e que 
no entanto é requerida 
também "para a normali
dade da vida parlamen
tar". 

O médico europeu, Fran
cis Kunzmann, membro do 
Centro Internacional de 
Gerontologia Social, com 
sede em Strasburg, afir
mou que é necessária uma 
política de educação sani
tária para prevenir as 
doenças na chamada ter
ceira idade. 

Rossi e Nelson Carneiro: mais apoio para os velhos 


