DIA 24 DE JANEIRO
Homenagem aos aposentados e aposentadas da Caixa
A você, aposentado e aposentada da Caixa Econômica Federal, o nosso
muito obrigado na data de 24 de janeiro, que é histórica e de alcance
signiﬁcativo. É o Dia Nacional dos Aposentados e das Aposentadas,
propício ao mesmo tempo para celebrar e para reﬂetir. A data surgiu em
1981 e se baseou em uma legislação que serviu de referência para a
Previdência social brasileira.
O momento é único e atende ao propósito de agradecer e homenagear
homens e mulheres que ajudaram e continuam ajudando a fortalecer o
maior banco estatal da América Latina na execução de programas sociais e
políticas públicas. São 161 anos de resistência e mobilização, com foco na
defesa da Caixa e do Brasil, visando reaﬁrmar um bem comum, de
benefício coletivo.
Os aposentados e as aposentadas são fundamentais para as entidades do
movimento associativo. Comemorar um dia em homenagem ao segmento
é reconhecer a função primordial daqueles que não estão mais na ativa,
mas ﬁzeram parte do crescimento das associações e dedicaram tempo e
trabalho para manter o papel social do banco público.
Para a Fenae e as Apcefs, defender os direitos de aposentados e
aposentadas é uma questão de respeito à história, à vida e às gerações
que ainda estão por vir. Precisamos, portanto, valorizá-los.
É por isso que o Dia dos Aposentados e das Aposentadas é uma das datas
mais importantes do nosso calendário. Uma programação exclusiva foi
preparada para este ano, com o objetivo de tornar este dia ainda mais
especial. Um dos destaques será o sorteio pela plataforma de Convênios.
No dia a dia do segmento, a Fenae e as Apcefs marcam presença por
ações e projetos como o Arena Clássicos, o Meu Ideal e os cursos da Rede
do Conhecimento. Na Caixa, os aposentados e as aposentadas agregam
valor humano ao movimento associativo e às lutas políticas.
Sabemos ser imprescindível resgatar o papel que o aposentado e a
aposentada têm na Caixa e na sociedade brasileira. Que todos e todas
possam, a cada dia, celebrar as amizades, a família, os amores, as
conquistas e o legado da vida a todo o momento

