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1. XXIX ENAC 2021 – RIO DE JANEIRO/RJ

Todos os Eventos programados para o ano de 2020 foram suspensos em função da 

pandemia. O covid-19 provocou um estrago muto grande em todos os países do mundo  e 

de forma particular no Brasil. A pandemia ainda persiste e todos os cuidados precisam ser 

mantidos, entretanto temos uma previsão de vacina para ser aplicada já no principio do 

ano de 2021, em função disso temos recebido constantes consultas das nossas Associações 

com respeito ao Encontro Nacional de Aposentados dos Correios e conforme já falamos 

anteriormente vamos iniciar os trabalhos para realizá-lo ao final do ano de 2021. 

Manteremos o XXIX  ENAC  no Rio de Janeiro e solicitamos a Operadora reavaliar a 

programação anteriormente apresentada. Conseguimos manter os  valores de boa parte 

dos eventos, entretanto algumas pequenas alterações precisam ser efetuadas ocorrendo 

portanto uma variação no valor final do ENAC.                                                                                

Estaremos disponibilizando a partir do dia 14/12 (próxima segunda-feira) o site para 

inscrição do XXIX ENAC no Rio de janeiro. Além de distribuirmos a lâmina do Evento para 

todas as nossas Associações, estaremos colocando no site da Federação para que ,os que 

desejarem participar possam iniciar suas inscrições. Com certeza o evento que será 

realizado no fim de novembro e principio de dezembro de 2021 estará cercado de toda 

segurança para os participantes e  permitirá  o retorno dos eventos presenciais. 

Participem!! Nos veremos no XXIX ENAC Rio de Janeiro.

2. DIA NACIONAL DO APOSENTADO

O dia Nacional do Aposentado é celebrado em 24 de janeiro, ou seja no próximo mês 

(Janeiro de 2021). Nossa recomendação é que embora seja um dia especial, toda e 

qualquer comemoração que provoque reunião de pessoas, aglomeração, etc, seja 

descartada. Podemos e devemos lembrar a data que foi conquista pessoal de cada um de 

nós, mas, com toda segurança. Todas as comemorações habituais devem portanto serem 

suspensas ou transformadas em forma virtual. A comemoração do Aposentado em 2021 

feita normalmente  pela ABRAP e os Fundos de Pensão foi suspensa,  e não teremos 

portanto ninguém sendo homenageado, tudo isso ficará para 2022.  Importante nesse dia, 

e estamos falando com bastante antecedência é  que a celebração de vida seja feita em 

cada um dos nossos corações. 
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