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O último dia 24 de janeiro foi celebrado com grande festa pelo 
Postalis. A data comemorativa ao Dia do Aposentado é marcante 
para o Instituto, pois permite fazer a justa homenagem aos assis-
tidos dos planos geridos pelo Postalis e lembra a razão de ser 
da instituição, que atualmente paga mais de R$ 24 milhões em 
benefícios todos os meses.

A tradicional festa organizada pela ABRAPP – Associação Brasi-
leira das Entidades Fechadas de Previdência, realizada este ano 
no teatro do Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, contou com a 
presença de mais de 200 pessoas entre aposentados e dirigentes 
de entidades.  Cerca de 60 associadas juntaram-se à ABRAPP e 
ao SINDAPP na homenagem, trazendo 67 assistidos para serem 
homenageados em seu dia.

O Postalis este ano indicou o aposentado Valdemir Almeida da 
Silva, mais conhecido como “Enxuto”, para receber a homena-
gem em nome dos mais de 20.000 assistidos que atualmente 
desfrutam dos benefícios dos dois planos do Instituto (PBD Sal-
dado e PostalPrev). Enxuto trabalhou nos Correios por 51 anos e 
aposentou-se em 2009. Atualmente é vice-presidente da FAACO 
– Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos 
Correios e Telégrafos e também presidente da APAPCO – Asso-

Dia do Aposentado é comemorado pelo Postalis em todo o país

ciação Paraibana de Aposentados e Pensionistas dos Correios. O 
diploma alusivo à data foi entregue pelo Diretor de Seguridade, 
Sinecio Jorge Greve.

Para Valdemir, esta foi uma honra que só veio coroar todos esses 
anos de dedicação aos Correios. “Sinto-me muito orgulhoso e 
agradecido pela homenagem. Divido esta honraria com os cole-
gas aposentados que hoje comemoram esta data tão importante 
para o segmento”, completou.

A mesa diretora do evento foi composta pelo Sr. José Ribeiro 
Pena Neto, Vice-Presidente da ABRAPP, Sr. José Maria Freire, 
Diretor de Administração da PREVIC, Sra. Nélia Pozzi, Presidente 
do SINDAPP, Sr. Vitor Paulo Gonçalves, Presidente do ICSS e 
Sr. Paulo César Santos, Diretor de Política e Diretrizes da SPPC. 

Também estiveram presentes à cerimônia, o Sr Décio Campos 
Falcone, presidente da ARACT - Associação Representativa dos 
Aposentados dos Correios e Telégrafos - SP acompanhado de 
alguns membros da Diretoria da associação. 
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Núcleos Regionais 

Nos Núcleos Regionais Postalis, o dia foi marcado por comemorações em todo o Brasil. 
As associações de aposentados, com o apoio do Postalis, celebraram a data com palestras, 
shows musicais, esquetes de comediantes, sorteios de brindes, saborosos cafés da manhã 
e lanches.

NRP/AC e BSB

Em Brasília a festa foi no auditório do Edifício-Sede dos Correios. O evento denominado “En-
contro de Gerações”, organizado pela ECT, teve o Postalis como um dos patrocinadores. 

No início da reunião, o representante do Instituto, Luiz Carlos dos Santos, da Gerência de Aten-
dimento, deu boas vindas aos presentes e ressaltou a importância do Fundo de Pensão para 
os aposentados. Além disso, lembrou que a percepção do significado do envelhecimento tem 
mudado ao longo dos anos. “Antes, quando se pensava em aposentadoria, as pessoas tinham 
uma visão negativa de que estavam caminhando para o fim da vida. Essa ideia mudou. Hoje, 
aposentados pensam em vida e em realização. É uma alegria poder encontrar nossos colegas 
aposentados aqui, pois este é o fruto do nosso trabalho. O Postalis tem trabalhado cada dia 
mais para oferecer qualidade de vida a cada um de vocês”, afirmou.

Logo após a abertura do evento, a médica Maria Júlia Spina proferiu palestra com o tema 
“Envelhecimento Ativo”. Na oportunidade, ressaltou que até o ano de 2020 o Brasil será a 6ª 
população mais idosa do mundo. Ela lembrou que “para chegar a 3ª idade com saúde, é preci-
so cuidar sempre da alimentação e manter a mente ativa com novas atividades”. Os presentes 
puderam ainda tirar dúvidas sobre o assunto.

Para encerrar o encontro, os aposentados participaram da Terapia Comunitária Integrativa, onde 
foram convidados a expor vivências e expectativas para o futuro. Ao final, houve um sorteio de 
brindes.

NRP/CE

No Ceará, o Postalis, em parceria com a ACEACO - Associação Cearense dos Aposentados dos 
Correios e apoio da GEREC - Gerência de Recursos Humanos, promoveu uma palestra sobre 
qualidade de vida, além de homenagens e sorteio de brindes para os aposentados daquela 
Regional. 

A ação teve início com os cumprimentos do Diretor Regional Adjunto, William Porto, da presi-
dente da ACEACO, Marlene Novaes, e da gerente do Núcleo Postalis, Valdira Coutinho. William 
ressaltou a alegria de rever os ex-empregados, referindo-se a eles como uma verdadeira família. 
Destacou ainda a importância de se preocupar com a qualidade de vida após a aposentadoria. 
“É bom poder ver que vocês ainda são ativos”, disse. Logo após, a ecetista Amélia Alencar 
prestou homenagem aos presentes lendo o texto de sua autoria, ”Desabafo de um Aposentado”. 

A palestra “Vida longa com qualidade” foi proferida pelo médico, Antero Coelho Neto. Segundo 
ele, é fundamental que o aposentado procure todo ano elaborar um planejamento que contem-
ple longevidade e qualidade de vida.



ESPECIAL – DIA DO APOSENTADO 4

NRP/GO

O evento do dia do aposentado ocorreu em 07/02 e teve a presença de cerca de 90 aposen-
tados que foram recebidos com pequeno cartão elaborado pelo NRP/GO, violão e voz com 
músicas românticas, café da manhã, atendimento e orientações feitos por profissionais da 
saúde. Estiveram presentes ainda e fizeram as homenagens o Coordenador do NRP/GO, 
o Presidente da Associação de Aposentados/GO e o Diretor Regional Correios/GO. Houve 
ainda a palestra com tema “Cuidados com a Saúde na Terceira Idade”, sorteios de brindes 
Universo Postalis e novo lanche encerrando o evento.

NRP/PI

O Postalis com o apoio da Diretoria Regional dos Correios no Piauí, promoveu um café da 
manhã para cerca de 50 pessoas. O evento, realizado no dia 24/01 contou com a presença 
de aposentados que já se desligaram dos Correios, bem como aposentados ainda na ativa.O 
diretor adjunto Osmar Teixeira Moura; o coordenador do Núcleo Estadual do Postalis, Daniel 
dos Santos Rego; e a presidente da APIACO (Associação Piauiense dos Aposentados dos 
Correios), Maria Ribeiro da Silva proferiram breves palavras em agradecimento e comemo-
ração pela data.

NRP/SE

Sergipe também festejou o Dia do Aposentado. A cerimônia em comemoração aconteceu 
no auditório do edifício-sede, e contou com a participação de assistidos do Instituto. Na 
ocasião, a representante do Núcleo Regional do Postalis, Maria Elizabeth Lima Prado, abriu 
oficialmente as atividades do dia, falando sobre a importância da previdência complementar, 
bem como sobre a fundamental parceria com os Correios na promoção deste benefício aos 
seus empregados. “A previdência complementar está inserida como ferramenta na política 
de recursos humanos da empresa. O objetivo desta ação é garantir mais qualidade de vida a 
todos que se beneficiam dela”, afirma Elizabeth.

A abertura foi seguida pela exibição dos vídeos “Envelhecendo em um minuto” e “Ciclo 
laboral – Universo Postalis”, bem como pela palestra “Cuidados com a saúde e a qualidade 
de vida na aposentadoria”, proferida pelo médico geriatra José Abud. Na ocasião, foram 
discutidas com os participantes, informações sobre as consequências da aposentadoria, a 
importância do planejamento para o aposentado, atividade sexual na terceira idade, cuidados 
com a saúde e higiene. As comemorações se encerraram com um café da manhã especial, 
com direito à música e muita animação, além de sorteio de brindes.

NRP/AL

A comemoração ocorreu no dia 23/01 no Núcleo Regional e teve a presença de diversos 
aposentados, onde foi lida a mensagem do Presidente dos Correios e o Coordenador do 
Postalis/AL fez uso da palavra parabenizando os presentes, destacando ainda a importância 
do Instituto. Foi servido um lanche ao final do encontro.

NRP/MS

A data foi comemorada no dia 29/01 e reuniu aposentados que estão na ativa e aqueles que 
já deixaram a rotina diária da empresa. O ponto alto do evento foi a apresentação musical de 
colaboradores da ECT e um café da manhã seguido de sorteio de brindes.
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NRP/PR

A data foi comemorada em Curitiba no 9º Encontro dos Aposentados dos Correios. Com a 
presença de aproximadamente 50 pessoas, o evento ocorreu no auditório Carteiro Osvaldo 
Teixeira, no Edifício-Sede, em Curitiba. 

O Diretor Adjunto da DR do Paraná, Carlos Henrique Richter, falou sobre a importância de se 
ter uma data para lembrar os trabalhadores que ajudaram a construir a história da empresa. O 
presidente da Associação Paranaense dos Aposentados dos Correios, Itamar Ribeiro, contou 
sobre os projetos desenvolvidos pela associação. O coordenador do Postalis no Paraná, 
José Rangel Sales, e o presidente da ARCO - Associação Recreativa dos Correios, Robson 
Remi Daldegam, também falaram aos aposentados. O encontro contou ainda com uma pa-
lestra sobre a maturidade, ministrada pela psicóloga do Hospital Vita Batel, Luciane Bozza 
Bertoncello. As homenagens aos aposentados se encerraram com um sorteio de prêmios 
e com um show do grupo musical Os Velhos Guris, composto por idosos do Recanto do 
Tarumã, de Curitiba.

NRP/RN

Em Natal, a festa em homenagem ao Dia do Aposentado foi no Hotel Imirá. Com a partici-
pação de aproximadamente 60 pessoas, o evento contou com a presença do Diretor daquela 
Regional, Francisco Gilberto, seu Diretor Adjunto, Canindé, o Assessor de Comunicação 
Social, Sr. Mauro José, o Gerente de Recursos Humanos, Talvanis, além do presidente da As-
sociação do Aposentados/RN e da equipe do POSTALIS, composta por Jaqueline e Milena. 

O Sr. Francisco Gilberto fez a abertura do evento, que seguiu com uma saudação aos aposen-
tados feita pela Coordenadora do Núcleo Regional, Jaqueline. A aposentada Arlete Dalva foi 
a escolhida para receber a homenagem em nome de todos os aposentados daquele núcleo. 
Estiveram presentes no encontro a Sra. Maria Alice representando os aposentados oriundos 
do DCT, e o aposentado Cosme, que proferiu uma Palestra Motivacional. O evento se encer-
rou com um farto café da manhã.

NRP/SPM

O aposentado Valdemir Almeida “Enxuto” também foi homenageado no NRP/SPM durante um 
café da manhã organizado pelo núcleo. O evento contou com a presença de vários aposenta-
dos. O Diretor de Seguridade, Sinecio Jorge Greve entregou uma placa comemorativa ao Sr. 
“Enxuto”, após fazer um breve discurso onde falou sobre a trajetória do Postalis desde sua 
fundação até os dias atuais, ressaltando o importante papel social que ocupa a instituição. 
Valdemir também recebeu um presente oferecido pelo Universo Postalis, que foi entregue pelo 
Sr. Edson Comin, aposentado e ex-diretor da DR/SPM. A Diretoria Regional esteve representada 
no evento na presença da Sra. Maria Ercilia, Assessora Técnica.

Durante a confraternização, os participantes Ruy Monteiro de Souza Filho, Israel Aleixo Ro-
drigues, Luiz Carlos dos Santos e Maria Izilda Morisco deram entrada nos requerimentos de 
benefícios de aposentadoria e já participaram da festa como novos aposentados.
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NRP/RJ

No Rio de Janeiro, a homenagem promovida pelo Postalis foi realizada em parceria com a 
Associação dos Aposentados do Rio de Janeiro, no auditório do 10º andar do edifício-sede 
da DR/RJ. 

Na abertura do evento, o presidente da Associação dos Aposentados, Antônio Cláudio Aguiar, 
agradeceu a presença de todos e enfatizou que a instituição está de portas abertas para rece-
ber e ajudar os aposentados. Em seguida, a Coordenadora do Núcleo Regional do Postalis, 
Taciana de Castro Costa, expressou a satisfação em homenagear os aposentados: “O objetivo 
do Postalis é, justamente, proporcionar uma aposentadoria digna, feliz e proveitosa a todos”.

O assessor técnico da Regional, Jarbas de Almeida Mattos, apresentou uma palestra com o 
tema: Evolução Humana: Maior de todos os ideais. “Nossa alma é abastecida do conheci-
mento que a vida nos oferece. Temos que manter sempre a nossa ‘fome’ de viver e aprender, 
mesmo depois de aposentados. Nunca devemos parar de evoluir como seres humanos”, 
disse Jarbas. Houve ainda uma palestra proferida por Hélio Furtado, da prefeitura do Rio 
de Janeiro, sobre a “Qualidade de Vida na Terceira Idade”. Representando o Diretor Regio-
nal, o gerente da GEISB, Ronaldo Brandão Simões, parabenizou os aposentados. “É com 
muita emoção que lembro que meu avô foi carteiro e que meu pai também é aposentado 
dos Correios. A empresa chegou aonde está, graças à contribuição de cada um dos que se 
aposentaram. Essa homenagem é mais do que merecida”, disse Ronaldo, convidando todos, 
em seguida, para um coquetel de  comemoração.

NRP/PA

O evento ocorreu no dia 29/01 e contou com a participação de aposentados afastados e os 
que ainda encontram-se na ativa, além das presenças do Diretor Regional Srº Paulo Bezerra 
de Sales, do Gerente de Recursos Humanos srº Jonatas de Jesus R. Magalhães, do Presi-
dente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Pará, Srº Aurino Silva 
de Deus, entre outras autoridades. Em seu pronunciamento, o Diretor Regional ressaltou a 
importância de ter uma data especial para comemoração do dia do aposentado, bem como, 
a iniciativa de pelo segundo ano em seguida as homenagens serem realizadas em parceria 
com o POSTALIS e participação da APOSENCAP. Encerrando o evento e antes do coquetel 
patrocinado pelo Postalis, houve o sorteio de brindes e a apresentação do Coral Canto Pará.

NRP/PB

Na Paraíba a comemoração pelo Dia do Aposentado foi realizada no dia 21 de janeiro, no Au-
ditório do Edifício-sede da DR/PB. A solenidade contou com a presença do Diretor Regional 
em exercício, Sr. Manoel de Melo Neto, de Gerentes de diversas áreas da ECT e do Presi-
dente da Associação Paraibana dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios 
- APAPC, o Sr. Valdemir Almeida (Enxuto). A atração do evento foi o comediante Adeilton 
Pereira, integrante da Cia Paraibana de Comédia, que alegrou o público de aproximadamente 
80 pessoas, com a apresentação da personagem “Buizinha Priqui”. Houve sorteio de brindes 
cedidos pelo POSTALIS e pela APAPC. Fechando a festa, foi servido um café da manhã para 
todos os presentes.
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NRP/AM

NRP/MG

NRP/RS

NRP/ES

NRP/MT

NRP/SC

NRP/MA

NRP/RO

NRP/SPI

Curiosidade

A aposentadoria surgiu no final do século 19, na Alemanha, quando o  governo do Chanceler Otto von Bismarck es-
tabeleceu um sistema nacional que assegurava o pagamento de uma pensão a todos os trabalhadores do comércio, 
indústria e agricultura que tivessem 70 anos ou mais. A ideia foi logo adotada na Áustria e na Hungria e, a partir de 
1920, espalhou-se por outros países da Europa. 

 Originalmente, a aposentadoria tinha como objetivo básico amparar trabalhadores que atingissem idade avançada, 
ficassem inválidos ou se tornassem incapacitados para exercer qualquer tipo de profissão. Com o tempo, esse di-
reito começou a proteger também quem trabalhou muitos anos, ainda que não estivesse na idade da aposentadoria 
por velhice. É a chamada “aposentadoria por tempo de contribuição”. 
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O Postalis acredita que essa data tão especial merece realmente ser comemorada 
com entusiasmo, pois evoca toda a dedicação e os anos de trabalho daqueles que 

muito contribuíram para a trajetória dos Correios e a consequente prestação de 
serviços com qualidade à população brasileira.

A Previdência Social no 
Brasil
No Brasil, a publicação da Lei Elói Chaves (Decreto n° 4.682, 
de 1923) é considerada o ponto de  partida da Previdência 
Social. A Lei criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões para 
empregados de empresas ferroviárias, estabelecendo assis-
tência médica, aposentadoria e pensões, inclusive para os 
familiares dos trabalhadores. 

Em 1960, foi criada a Lei Orgânica de Previdência Social, 
unificando a legislação referente aos institutos de aposenta-
dorias e pensões. A esta altura, a Previdência Social já be-
neficiava todos os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores 
rurais passariam a ser contemplados em 1963.

Em 1966, com a alteração de dispositivos da Lei Orgânica 
da Previdência Social, foram instituídos o Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço - FGTS e o Instituto Nacional de 
Previdência Social -  INPS, que reuniu os seis institutos de 
aposentadorias e pensões existentes.

A extensão dos benefícios da previdência a todos os traba-
lhadores se dá com a Constituição de 1988, que passou a 
garantir renda mensal vitalícia a idosos e portadores de defi-
ciência, desde que comprovada a baixa renda e que tenham 
qualidade de segurado.

Em 1990, o INPS mudou de nome, passando a ser chamado 
de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social.

Fonte: http://pessoas.hsw.uol.com.br/previdencia-social-
-brasil1.htm


