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Assim se passaram 30 anos de uma história 
construída com dedicação e luta 

 
 No último dia 16 de outubro, associados, dirigentes, colaboradores 

e amigos da Casa dos Aposentados/ ASAPREV-BA estiveram em 

festa para celebrar os 30 anos de uma instituição que é mais do que 

isso. Simplesmente uma realização de um homem, que convocou 

os de boa vontade, incluindo simples trabalhadores do cotidiano da 

Cidade do Salvador, cujo único investimento disponível era a força 

de trabalho. Assim como um bom investidor, juntou pacientemente 

às suas economias, aos poucos recursos    de muito boa vontade e 

confiança, e desafiou os incrédulos. Comprou um imóvel antigo na 

Mouraria, já gasto pelo tempo, e iniciou a jornada para a realização 

de um sonho: uma instituição em defesa dos aposentados, que 

também abraçasse a causa dos idosos desamparados pelo poder 

público. E assim, a instituição tem sido uma referência de luta que 

se espalhou pelo Brasil e escreveu uma linda história, que está na 

hora de materializar-se em um livro. Fonte: Ascom- Asaprev/BA 

(Texto: Evanice Maria Santos MTBA-675). 

 

Não há como dissociar a instituição Casa do Aposentado - Asaprev-BA, do seu emblemático criador, Gilson Costa de 

Oliveira. A instituição foi o sonho que virou realidade, e vem cumprindo a missão para qual foi criada, para que todos 

aqueles que fossem ignorados e humilhados pelo sistema previdenciário, tivessem onde reclamar seus direitos, 

estabelecidos em leis. A essa bandeira associou a causa dos idosos. Pessoa politizada, mas avesso ao jogo antiético da 

política reinante, Gilson foi um economista, trabalhador e pequeno empresário, que se incomodava com pessoas pobres, 

trabalhadores avulsos, que não eram contemplados por nenhum sistema de representação de classe. E chegavam à 

velhice desamparados de tudo e até da própria família, por se tornar um peso morto. Muitos viravam indigentes, a ponto de 

terminar os dias de vida na sarjeta e enterrados em vala comum. Amigos mais chegados compartilharam dessa luta em 

defesa dos idosos. E assim a Casa do Aposentado veio a ser também um fórum de defesa dos seus direitos. Nesse 

processo Gilson Costa esteve também engajado como lídimo representante dos aposentados e idosos, já então uma 

liderança nacional, com a criação da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas/ Casa do Aposentado, 

entidade que presidiu, sugerindo e defendendo prerrogativas legais para a elaboração do Estatuto do, por ocasião das 

alterações constitucionais, na Constituinte de 1988, contribuindo na inserção de textos que defendem direitos de 

Aposentados, Pensionistas e Idosos. Fonte: Ascom- Asaprev/BA (Texto: Evanice Maria Santos MTBA-675). 
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Celebração memorial resgata 
a importância da instituição 

 

 

Bastante concorrida, a celebração aconteceu em clima de Sessão Especial realizada na última sexta-feira (16), no 

Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador.  O evento, iniciativa do vereador Everaldo Augusto, contou 

com a participação de aproximadamente 300 pessoas e homenageou diversas personalidades que contribuíram de 

forma grandiosa com a luta dos aposentados da Bahia. Destaque para as homenagens post mortem dedicada a 

Gilson Costa, o maior líder dos aposentados do Brasil, falecido há 5 anos, sem esquecer dos seus companheiros: 

Israel Ferreira, Lino David, Aloísio Trindade, Antônio Pinto, Rosário Médice. Atualmente a Casa está sob a direção 

do filho dele, o advogado previdenciário, Marcos Barroso de Oliveira, que mantém acesa as chamas, buscando 

novos reforços para que a instituição se amplie e se fortaleça mais e mais sem se desviar dos propósitos para os 

quais foi criada com muita luta e sacrifício.   

Convidados e associados da Casa do Aposentado foram recepcionados com um delicioso café da amanhã, num 

clima de confraternização, onde não faltaram recordações históricas do seu fundador e seus pares. Para abrir a 

sessão comemorativa os músicos da Escola Irmãos Macedo animaram o público com um repertório de clássicos da 

Música Popular Brasileira como: Brasileirinho, Pombo Correio, Vassourinhas, Taiane, Dia de Carnaval, Chame 

Gente, dentre outros. Fonte: Ascom- Asaprev/BA (Texto: Evanice Maria Santos MTBA-675).  
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