
24 de janeiro
Dia Nacional do Aposentado

“A felicidade é uma viagem, não um destino”
Henfil*

A todos que lutaram por conhecimento, por uma vaga no mercado de trabalho, por uma 
família estruturada, por um espaço no mundo e por uma aposentadoria serena. A todos 

que enfrentaram barreiras, mas venceram muitas batalhas. A todos que contribuíram para 
construir a Caixa Econômica Federal e um Brasil mais humano... As nossas mais sinceras 
felicitações.

O esforço ao longo dos anos não foi em vão e esse empenho merece respeito e valorização.
Para celebrar essa data, a Fenae e as Apcefs promovem diversas ações com foco em uma 

melhor qualidade de vida, mas nossa atuação vai ainda mais longe, enxergando o que vem 
em construção. Defendemos, diariamente, um tratamento digno aos aposentados e pen-
sionistas, buscando a manutenção de seus direitos e a obtenção de novas conquistas por 
uma vida mais justa e feliz. Vemos o presente pelo que já fizemos, lutamos e conquistamos, 
para melhor mirar o horizonte. 

 Com o objetivo de ampliar essa atuação e estreitar o relacionamento com os aposenta-
dos e os pensionistas, a Fenae criou uma Diretoria para o segmento, que, nesta gestão, fi-
cará sob a responsabilidade da atual diretora executiva, Ely Freire. Dessa forma, serão elabo-
radas políticas e coordenadas atividades específicas para esse público, com a promoção do 
intercâmbio entre a federação e as entidades de bancários.

Por isso, pode sonhar com um futuro tranquilamente promissor, mas sem deixar de viver 
o presente intensamente. Aproveite, portanto, este dia dedicado a você e todos os outros 
que virão pela frente. Não se aposente da vida e celebre suas conquistas. 

Afetuosamente,

A Diretoria

*Henrique de Souza Filho (1944-1988) foi cartunista, quadrinista, jornalista e escritor brasileiro.
Combateu o regime ditatorial e teve forte atuação nos movimentos sociais e políticos do país.




