SERGIO CAGNO É O HOMENAGEADO DA PREVI NOVARTIS DURANTE A SEMANA
DO APOSENTADO 2021!
Evento promovido pela Abrapp comemora a data e homenageia um dos aposentados da Previ
Novartis, este ano, o escolhido foi Sergio Cagno.
A abertura do calendário de eventos do sistema Abrapp, Sindapp, ICSS e UniAbrapp, como não poderia
ser diferente, foi realizada com a tradicional cerimônia em homenagem aos aposentados do sistema de
Previdência Complementar Fechada. O evento ocorreu de 26 a 29 de janeiro e, devido a atual conjuntura,
teve um novo formato, respeitando o isolamento social, com transmissões online ao longo dos quatro
dias e, por isso, recebeu o nome de Semana do Aposentado.
O evento contou com 68 participantes assistidos, indicados pelas Associadas da Abrapp, que foram
homenageados através de depoimentos em vídeos exibidos nas redes sociais da Associação.
A live de abertura teve as participações do Diretor-Presidente da Abrapp, Luís Ricardo Martins, e do
Diretor-Presidente do Sindapp, José de Souza Mendonça, que fizeram questão de destacar a importância
dos aposentados para a economia brasileira e a razão de existir das entidades fechadas de previdência
complementar, além de salientarem a relevância do evento para o grupo.
A Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), promove
anualmente o evento. Em 2021, a comemoração de forma remota, contou com diversas palestras exibidas
em tempo real abordando assuntos como: Saúde, Qualidade de Vida e Empreendedorismo.
A Previ Novartis esteve presente no evento homenageando o aposentado Sergio Cagno. O evento reuniu
aposentados de outros fundos de pensão, enfatizando a importância de envelhecer bem, com saúde e de
ter um bom planejamento financeiro para desfrutar de uma aposentadoria equilibrada e saudável.

No depoimento enviado através de vídeo à Previ Novartis, Sergio contou um pouco sobre sua
aposentadoria, escolha pela Entidade e suas impressões sobre o plano. Vamos conferir!
Sergio Cagno: “Eu aderi ao plano de previdência da Novartis 3 meses após a minha admissão, em 1988, e
foi uma das melhores decisões que já tive em minha vida, inclusive após meu desligamento, permaneci
no plano e foi a melhor decisão que eu poderia ter tido”
Em seguida, Sergio ressalta a segurança e os benefícios oferecidos pelo plano aos seus participantes e faz
questão de deixar um conselho importante para todos.
Sergio Cagno: “Além da segurança de ter minha aposentadoria garantida, ela é muito bem administrada,
a rentabilidade dos nossos investimentos é uma das melhores do mercado e nos dá uma confiança muito
grande que quando pararmos definitivamente de trabalhar teremos nossos rendimentos garantidos. Eu
agradeço muito a toda gestão e aconselho que todos façam sua adesão! Muito obrigado!”
Você pode conferir o depoimento de Sergio, além da homenagem feita aos aposentados dos outros
fundos de pensão, na íntegra, acessando as redes sociais da Abrapp.

Previ Novartis, seu futuro é nosso melhor presente!

