CLELIA FANTE É A HOMENAGEADA NO DIA DO APOSENTADO 2017
Cerimônia promovida pela Abrapp comemora a data e homenageia um dos aposentados da Previ
Novartis
Em 24 de janeiro, comemora‐se o Dia Nacional do Aposentado, criado em 1981. A data foi escolhida
porque nesse mesmo dia, em 1923, ocorreu a assinatura da Lei Eloy Chaves, criando, na época, a caixa
de aposentadorias e pensões para os empregados de todas as empresas privadas das estradas de ferro.
É o marco histórico da Previdência Social, que até então atendia apenas os funcionários do governo
federal.
A Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), promove
anualmente o evento para celebrar o Dia do Aposentado. Em 2017, a Cerimônia de homenagem ao Dia
do aposentado foi realizada no dia 26 de janeiro.
A Previ Novartis participou do evento homenageando a aposentada Clelia Fante, que recebeu a
premiação da Entidade. O evento reúne aposentados de outros fundos de pensão, representando a
relevância em um bom planejamento financeiro e pessoal para desfrutar de uma aposentadoria
saudável.

Em entrevista à Previ Novartis, Clelia contou um pouco sobre a homenagem e como se planejou para
aposentadoria.
Previ Novartis: Qual a importância desta homenagem no seu ponto de vista?
Clelia Fante: É o reconhecimento pelo trabalho de toda uma vida e a revelação de como eu era vista
pelas pessoas com quem compartilhava o dia a dia na Empresa. É como se ouvisse um “Valeu, cara,
valeu”!

PN: Você se programou para a sua aposentadoria?
CF: De certa forma, financeiramente, não tinha qualquer projeto até o momento que se implementou a
Previdência Privada na Empresa. Estimulada por uma chefia que me alertou sobre os benefícios futuros
dessa “poupança” e quão mais suaves seriam os dias podendo contar com uma renda complementar, a
minha decisão de adesão ao programa foi imediata. E quanto ao aspecto emocional de uma mudança
radical no momento da aposentadoria não representou obstáculos, pois senti que era preciso parar para
poder desfrutar plenamente as novas referências de vida.
PN: Como é a sua rotina diária após a aposentadoria?
CF: Posso dizer que não tenho uma rotina! Os horários para eu me levantar de manhã variam de acordo
com os compromissos e os não‐compromissos. Sempre repito que é uma dádiva não mais conviver com
despertadores e ser “dona do nosso tempo”. Aproximação irrestrita com a família e amigos é
fundamental para preencher os dias da aposentadoria. Faço também um trabalho voluntário que me
traz muita satisfação.
PN: Complete a frase. Para você, ser aposentado é...
CF: Ter a disponibilidade de poder fazer programas como cinema, shows, viagens, passear pela Avenida
Paulista, visitar museus, tomar um café em algum lugar agradável no meio da tarde, seja sozinha ou com
amigos!! E também ter a liberdade de em certos momentos não querer fazer nada!
PN: Como aposentado, qual a mensagem que gostaria de passar aos jovens participantes dos Planos
da Previ Novartis?
CF: O futuro chega! E se ele foi bem programado a tranquilidade que vem a seguir não tem preço!
Temos que ter sempre em mente que a contribuição mensal, mesmo que pese ao final do mês, não é
um desconto, mas sim uma "poupança forçada" que conta ainda com o aporte adicional da empresa, o
que por si só já é um grande benefício. Além disso, devemos nos precaver contra eventuais situações
econômicas desfavoráveis do país, momentos quando a renda complementar da Previdência Privada
será fundamental. É o que seguramente vai nos proporcionar e garantir benefícios que serão definidores
de uma melhor qualidade de vida e sossego financeiro na nossa aposentadoria.

