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24 DE JANEIRO DE 2017 – DIA NACIONAL DOS APOSENTADOS
Em 1923 foi editada a Lei Eloy Chaves que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões
para as Empresas privadas da Estrada de Ferro. Foi o marco histórico da Previdência
Social, motivo porque nessa data(24 de janeiro) comemora-se também o dia da
Previdência Social. Todos entendem que é parte integrante da vida envelhecer mas é
necessário envelhecer bem, é um mérito muito grande vivenciar a nossa estrada com
sabedoria, paciência, responsabilidade e muita dignidade. Essas histórias de vida
contendo as características que mencionamos sempre foram a tônica dos empregados
dos Correios. Lembramos ainda hoje que no ano de 1969 o antigo Departamento de
Correios e Telégrafos transformou-se na nova Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
e um grupo considerável de abnegados do antigo DCT foi convidado a fazer parte dessa
nova Empresa . Era tudo uma novidade, mas de braços juntos com os novos empregados
e com fé e esperança a nova Empresa de Correios transformou-se pouco a pouco em um
gigante que causava orgulho a toda nação brasileira. A cada ano novos empregados
ingressavam neste novo empreendimento trazendo valiosos e modernos conhecimentos e
toda a família ecetista procurava aprimorar-se mais e mais transformando um sonho em
uma mágica realidade. Faz parte da vida envelhecer e esses antigos e muitos outros que
depois vieram foram pouco a pouco se aposentando. Hoje acima de tudo é um dia de
lembranças, é um dia para comemorar cada acontecimento de forma alegre , enérgica e
equilibrada. No coração de todos esses que deixaram aqui nos correios uma parte da sua
vida é hora de alegrar-se e subindo ao pódio receber todos os louros que lhe são de
direito.
Aposentados do Brasil... Aposentados dos Correios... que Deus lhes conceda sempre a
maior quantidade de bênçãos de que são merecedores e que a Empresa de Correios possa
sempre olhar para cada um de vocês com respeito e muito amor!

FAACO
NOTA IMPORTANTE
Em virtude da grande quantidade de casos de febre amarela ocorrendo no
Estado de Minas gerais recomendamos a todos que irão participar do 82º
CONREP DA FAACO em Araxá que providenciem a respectiva vacinação
como medida cautelar.
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