Novartis promove encontro anual de aposentados
A noite do dia 5 de novembro foi reservada para mais uma edição do Encontro Anual da Associação dos
Aposentados da Previ Novartis (AAPN), evento que contou com a presença de ex-colaboradores e executivos da
Novartis, que se reuniram no site Santo Amaro para celebrar e, claro, se informar sobre as últimas novidades da
empresa pela qual dedicaram grande parte de suas vidas.
A AAPN foi fundada em 1999, por companheiros que identificaram uma série de necessidades e anseios no grupo de
aposentados e pensionistas da Previ Novartis, e assim desenvolveram a ideia inicial, definiram seus objetivos
básicos e criaram um Estatuto Social específico, culminando com a criação oficial da associação em dezembro
daquele ano. Hoje a Associação conta com cerca de 300 associados.
A responsável pela abertura do encontro foi Yara Baxter, Diretora de Comunicação Corporativa e Responsabilidade
Social, que apresentou alguns dos projetos e iniciativas da Novartis aos convidados, entre eles o Novartis na
Comunidade e o Dia da Parceria com a comunidade, e eventos internos e externos como o Fórum de Inovação e o
Dia Legal. “Espero que vocês fiquem ainda mais orgulhosos por terem feito parte desta companhia após
conhecerem alguns destes projetos”, disse.
Um dos momentos mais aguardados pelos presentes foi o momento com Renata Desiderio, Gerente da Previ
Novartis, que apresentou aos associados os resultados mais recentes do benefício, informou datas anuais para
alteração da forma de recebimento, alteração dos perfis de investimento, reajuste da renda mensal vitalícia,
pagamento do abono salarial, entre outros assuntos.
Após as apresentações, os convidados foram convidados para um coquetel especial, preparado no hall do refeitório
pela equipe do Chef Anthonio Silva. Lá, puderam colocar o papo em dia, brindar mais um ano do evento e, entre um
drinque e outro, revelar algumas histórias curiosas. Conheça algumas!
O homem que trouxe o embrião da Previ Novartis ao Brasil
Um dos mais animados durante o momento de descontração era o senhor Norbert Gmuer, último presidente da
Ciba-Geigy antes da megafusão com a Sandoz, que resultou na criação da Novartis, e também o responsável direto
pela criação da Previ Ciba, embrião do que, anos depois, viria a ser a Previ Novartis.
Gmuer, que assumiu a presidência em 1984 e permaneceu no comando da empresa até 1996, contou que sua ideia
era trazer para os colaboradores do Brasil os mesmos benefícios e aposentadoria oferecida aos colaboradores da
matriz da Ciba, na Suíça. Depois de quatro anos de muita luta, segundo o próprio, o projeto foi finalmente
implementado, em 1988.
“Estou muito contente em estar aqui, especialmente por saber que, com minha contribuição, todos meus antigos
colegas têm uma renda adicional satisfatória e estão financeiramente confortáveis após a aposentadoria”, disse o
Sr. Gmuer ao ser perguntando como se sentia em estar de volta à sua antiga casa.
Você sabia que o Ovomaltine pertenceu à Novartis?
A maioria das pessoas deve conhecer o Ovomaltine, produto a base de cacau e malte, popular por ser o principal
ingrediente do milk-shake vendido em uma famosa rede de fast food, porém não devem imaginar que ele fazia
parte da divisão de alimentos e bebidas da Novartis, Consumer Goods, vendida em 2002 para a Associated British
Foods (ABF).
Ninguém conhece melhor o período em que a marca fez parte do portfólio da empresa como Plínio Vidonscky que
ingressou na empresa em 1983 e, por muitos anos, foi Gerente de Marketing de Ovomaltine. Plinio ficou a frente da
marca até 2000, quando se aposentou, e conta que muitos estranhavam o fato de uma empresa do ramo

farmacêutico ter um produto como esse.
Ele também como se sente em participar de eventos como o Encontro Anual dos Aposentados. “Quando estou aqui
me renovo, mato as saudades e tenho o maior prazer de rever e de estar junto com pessoas e amigos com quem
convivi por tantos anos de minha vida”, diz.
Da Novartis para toda a vida
Entre os convidados estavam Miriam Macedo e Eduardo Siwiec, casal bastante simpático formado por uma brasileira
e um argentino. A história dos dois começou em 2003, enquanto ainda eram funcionários da Novartis, e dura até
hoje.
Como Secretária Executiva de Patrice Zagame, Presidente do Grupo Novartis no Brasil entre os anos de 2002 e
2006, Miriam mantinha contato com diversos colaboradores da LaCan e, entre uma ligação e outra, conheceu e se
apaixonou por Eduardo, também Secretário Executivo. “Foi, definitivamente, amor à primeira vista. Ou, nesse caso,
à primeira ouvida”, resume Miriam.
Com o apoio de Patrice, que conhecia seu futuro marido, Miriam pediu demissão em 2003 e embarcou para a
Argentina para viver sua história de amor. O mais curioso é que, morando no país vizinho, ela foi readmitida pela
companhia.

