LUIZ CARLOS NEVES É O HOMENAGEADO DA PREVI NOVARTIS NO DIA DO
APOSENTADO 2018!
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 2018, a Cerimônia de homenagem ao Dia
do Aposentado foi realizada no próprio dia 24 de janeiro, quarta-feira.
A Previ Novartis participou do evento homenageando o aposentado Luiz Carlos Neves, 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, Luiz contou um pouco sobre a homenagem e como se planejou para sua
aposentadoria. Vamos conferir!

Previ Novartis: Qual a importância desta homenagem no seu ponto de vista?
LN: Penso ser de extrema relevância reconhecer o trabalho dos profissionais aposentados. Tenho 46 anos
de carreira e muito do que são as empresas hoje, tiveram a contribuição de profissionais da minha
geração. Tenho 3 filhos já formados e penso que minha trajetória é um exemplo de vida para eles. Tudo
é um ciclo de continuidade (e prosperidade).

PN: Você se programou para a sua aposentadoria?
LN: Tive o privilégio de participar da Previ Novartis desde o início. Com as contribuições mensais minhas
e da Empresa, formei um patrimônio que hoje garante a minha renda vitalícia. Recomendo que todos
façam adesão à Previ Novartis.

PN: Como é a sua rotina diária após a aposentadoria?
LN: Tenho uma atividade de Consultor (que me ocupa e gera uma renda extra), sou membro do conselho
de Associação dos Aposentados da Previ Novartis, faço sistematicamente atividades físicas, vou ao
cinema, teatro, restaurantes, ao estádio de futebol. Tenho um dia cheio pois penso ser muito importante
ocupar o dia com atividades produtivas e prazerosas.
PN: Complete a frase. Para você, ser aposentado é...
LN: Usufruir da vida com satisfação e saúde (junto com a família), após o período laborativo.
PN: Como aposentado, qual a mensagem que gostaria de passar aos jovens participantes dos Planos da
Previ Novartis?
LN: Eu gostaria que 100% dos colaboradores da Novartis participassem do plano, pois isso é a garantia de
um futuro seguro e feliz.

