


Atenção, Aposentado! Saiba seus direitos com o Estatuto do Idoso
O Estatuto do Idoso é lei desde 2003. O projeto de autoria do deputado Paulo Paim (PT) tramitou pela Câmara e 

pelo Senado para depois ser sancionado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  O Estatuto foi uma grande 

vitória para os companheiros da 3ª idade, afinal, define medidas de proteção de pessoas com 60 anos ou mais. O 

texto determina os direitos dos idosos, as obrigações das entidades assistenciais e estabelece penalidades para 

diversas situações de desrespeito aos idosos.

Confira abaixo alguns prontos principais da Lei:

Ÿ Transporte

A reserva para os idosos no transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário, determina que serão reservadas 

nesses tipos de transporte duas vagas gratuitas às pessoas com 60 anos ou mais. Também está garantido 

desconto de 50% do valor da passagem.

Os maiores de 65 anos têm direito à gratuidade no transporte coletivo público urbano mediante a apresentação 

de documento de identificação. 

Ÿ Saúde

Idosos têm atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde (SUS).

Direito a acompanhante para o idoso internado ou em observação em qualquer unidade de saúde.

Garantida a distribuição de remédios, principalmente os de uso continuado (para hipertensão, por exemplo).

Ÿ Justiça

Nas ações judiciais, os idosos podem ser representados pelo Ministério Público, União, estados, Distrito Federal, 

municípios e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Ÿ Habitação

Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados por recursos públicos, é obrigatória a reserva de 3% das 

unidades residenciais para os idosos. 

Lazer

Idosos têm direito a 50% de desconto em atividades culturais, esportivas e de lazer, alem da garantia de acesso 

preferencial.

 

A nossa luta pelo benefício do Vale Nutricional Já na Campanha Salarial de 2014, o Sindicato 
não é de hoje. O Sindicato acredita e irá em conjunto com a categoria avançou ainda 
batalhar para que toda a categoria dos mais. O valor do Vale Nutricional foi aumentado 
aposentados e pensionistas seja contemplada. em 25%, passando de R$ 80 para R$ 100.

Nos últimos anos, com a ajuda e mobilização de Além do grande reajuste, o benefício foi 
todos, conseguimos vitórias históricas e em estendido para mais um piso salarial. Ou seja, 
2015 queremos avançar ainda mais. quem ganha até 3.685,55 foi contemplado. 

Assim, 60% do segmento conquistou o direito 
Na Campanha Salarial de 2013, depois de ao Vale Nutricional.
intensa batalha na Mesa de Negociação, 
conseguimos um valor de R$ 80 por mês para Em 2015, vamos lutar para que todos os 
servidores inativos que ganham até dois pisos aposentados e pensionistas ganhem essa ajuda 
salariais da Prefeitura. Foi sim um pequeno financeira todo mês, pois o Sindicato dá valor 
passo para um segmento tão importante, mas aos que construíram e ainda constroem a nossa 
um caminho sem volta. cidade de Campinas. 


