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Aposentado ficava a sua avó
No dia primeiro do mês de maio comemora-se,
em quase todo o mundo1, o Dia do Trabalho,
celebrado com um dia de ócio para a maioria.

Por aqui, estaremos discutindo ao longo desse
mês (e dos próximos) as novas regras para
aposentadoria, que demandarão dos brasileiros
mais anos de trabalho e de contribuição antes de
poderem reivindicar seus benefícios.
No imaginário popular (e também do governo),
a aposentadoria significa o fim do ciclo
produtivo do cidadão. Contudo, a imagem do
aposentado jogando dominó na praça está cada
dia mais longe da realidade. Seja pela
necessidade de complementar seus rendimentos,
seja pelo desejo de permanecer ativo ou apenas
por autorrealização, é grande o número de
pessoas aposentadas que escolher continuar
trabalhando.
Nessa situação, o aposentado se beneficia de
vantagens fora do alcance dos mais jovens:
horários flexíveis, experiência, foco. Muitos
optam por seguir atuando em seu ramo de
negócios como assalariados, empreendedores,
consultores ou freelancers. Outros dedicam-se a
suas verdadeiras vocações que, no passado,
foram hobbies ou atividades paralelas. De uma
forma ou de outra, ao continuar trabalhando o
aposentado se beneficia dos efeitos positivos da
rotina, do contato com pessoas mais jovens e da
motivação de sentir-se útil e produtivo.
No Escritório Virtual Espaço 2D temos serviços
e instalações, a custos acessíveis, que podem
ajudar aqueles que querem prosseguir, no seu
próprio ritmo, perseguindo seus objetivos e
ideais de vida.

Often when you think you are at
the end of something, you are at
the beginning of something else.
Frequentemente, quando você
pensa que está no fim de alguma
coisa, está no início de outra.

(Fred Rogers)

Fred McFeely Rogers (1928 – 2003) tinha vários interesses:
formou-se em música e teologia, gostava de teatro e
fantoches. Não gostava, porém, dos programas de TV,
especialmente aqueles dedicados às crianças. Por isso decidiu
trabalhar para o canal NBC e, posteriormente, na emissora
pública WQED, desenvolvendo shows infantis.
Em 1968 lançou seu próprio programa, Mister Rogers'
Neighborhood. Com grande sucesso, o programa durou até
2001, somando 895 episódios. Sem jamais aceitar
patrocinadores, Rogers divulgava apenas organizações nãogovernamentais dedicadas ao ensino.
Rogers influenciou uma geração de jovens espectadores. Seu
programa recebeu 4 prêmios Emmy e o próprio Rogers foi
agraciado com o importante Emmy Lifetime Achievement
Award, em 1997. Dois anos depois, foi indicado para o
Television Hall of Fame.
Muito popular nos EUA, Rogers é desconhecido no resto do
mundo. Isso deve mudar em breve: Tom Hanks estrelará um
filme sobre a vida do apresentador, intitulado “A Beautiful
Day in the Neighborhood”, a ser lançado ainda em 2019.
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No dia 1 de maio de 1886 os trabalhadores norte-americanos iniciaram um greve geral reivindicando uma jornada de trabalho diária
máxima de 8 horas. Dois dias depois, durante uma manifestação em Chicago, grevistas foram atacados pela polícia, com saldo de 3 mortos.
Talvez para não lembrar essa triste data em sua história, os EUA comemoram o Dia do Trabalho na primeira segunda-feira de setembro,
data próxima ao fim do verão no hemisfério norte.
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