EDIÇÃO #32 | DEZEMBRO 2019

COMPRAS
DE NATAL
Pág. 04

NOVA GESTÃO
DA PREVIBAYER
Pág. 12

NOVEMBRO
AZUL
Pág. 14

FESTA DOS
APOSENTADOS 2019
CONFIRA MAIS UMA EDIÇÃO!

ÍNDICE
RAIO-X PREVIBAYER PÁG. 03
AS COMPRAS DE NATAL E AS FESTAS DE FIM DE ANO:
COMO NÃO SE ENDIVIDAR PÁG. 04
RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO PÁG. 06
FESTA DOS APOSENTADOS PÁG. 08
RETROSPECTIVA 2019:
MELHORES MOMENTOS DA PREVIBAYER. PÁG. 09
ENTENDA COMO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
PODE INFLUENCIAR A APOSENTADORIA DO INSS PÁG. 10
NOVA GESTÃO DA PREVIBAYER PÁG. 12
PANORAMA SOBRE INVESTIMENTOS PÁG. 13
NOVEMBRO AZUL: MITOS E VERDADES SOBRE
O CÂNCER DE PRÓSTATA PÁG. 14
APOSENTADORIA: UM PROJETO DE VIDA! PÁG. 15

MENSAGEM DE FIM DE ANO PÁG. 16

PALAVRA
DA DIRETORA
Queridos Participantes da Previbayer,
Essa é minha primeira mensagem
a vocês no boletim como Diretora
Superintendente da Previbayer. Gostaria
de registrar aqui, o meu compromisso
em
manter
uma
comunicação
transparente e próxima com cada um
de vocês e assim, juntos, continuarmos
a construir a nossa entidade. Dezembro
é um mês de alegria e também de
reflexão sobre o passado, o presente
e o futuro. Dessa forma, trouxemos
nesta edição uma breve retrospectiva
dos principais fatos que aconteceram

em 2019, e algumas dicas de como
nos prepararmos para mantermos o
orçamento em dia apesar das tentações
de final de ano. Meu desejo, e o de todo
o time Previbayer, é que você e sua
família tenham um excelente Natal e
um Ano Novo repleto de paz, harmonia,
felicidade e saúde!
Agradecemos por mais um ano juntos
Grande abraço!
Patricia Ferradans.

Diretora Superintendente

Expediente
A Revista Previbayer News é uma publicação da Previbayer – Sociedade de Previdência Privada, encaminhada e distribuída gratuitamente
aos Participantes Assistidos dos Planos Previbayer.
Rua Domingos Jorge, 1100, Socorro, 04779-900, São Paulo – SP /Brasil. Patrocinadoras: Bayer S/A, Covestro, Previbayer e Clube Bayer
SP. Conselho Deliberativo: Paulo Brehmer (Presidente)/Karina Franceschini (Conselheira)/ Elisabete Rello (Conselheira). Conselho Fiscal:
Andrea Acerbi (Presidente)/ Beatriz Gonçalves (Conselheira)/ Claudiane Gomes (Conselheira). Diretoria Executiva: Patricia Ferradans
(Diretora Superintendente) / Eder Correa (Diretor administrativo). Produção
de arte e editorial: Jota3W. Revisão: Bruna Medeiros.Tiragem:
2
1.760 exemplares.

Raio X Previbayer

TOTAL BENEFÍCIOS PAGOS (SETEMBRO/2019):

Aposentadoria
R$ 3.214.458,27

Aposentadoria
R$ 2.647.604,03

Aposentadoria por invalidez
R$ 214.257,05

Aposentadoria por invalidez
R$ 17.485,62

Pensão por morte
R$ 291.324,41

Pensão por morte
R$ 151.745,92

DADOS DE EVOLUÇÃO DO

PATRIMÔNIO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS
MÊS/ANO

TOTAL

SET/19

837.063.540,64

1.202.240.716,84

1.832.492,76

2.041.136.750,24

DEZ/18

813.342.672,31

1.093.427.520,46

-

1.906.770.192,77

DEZ/17

782.980.907,80

1.001.304.620,70

-

1.784.285.528,50

DEZ/16

910.892.096,41

729.064.658,72

-

1.639.956.755,13

DEZ/15

838.475.741,82

596.710.755,29

-

1.435.186.497,11

DEZ/14

738.953.892,10

528.496.324,58

-

1.267.450.216,68

DEZ/13

919.335.791,81

242.766.825,99

-

1.162.102.617,80

DEZ/12

947.105.597,44

216.386.011,45

-

1.163.491.608,89

DEZ/11

753.331.736,90

171.087.182,30

-

924.418.919,20

DEZ/10

720.238.315,70

141.531.692,68

-

861.770.008,38

PARTICIPANTES

MÊS DE REFERÊNCIA (10/2019)

SITUAÇÃO

TOTAL

ATIVO

131

3131

383

3645

VINCULADO

133

1691

1

1825

ASSISTIDO

989

782

0

1771

TOTAL GERAL

1253

5604

384

7241
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ORÇAMENTO

A

migo secreto, presentes de Natal para a família, roupas, comidas, são apenas alguns dos
gastos comuns dessa época do ano.
Segundo uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e
pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), cerca de 23%
dos brasileiros usam o 13º salário para
comprar presentes.

Esta é uma boa hora para ter cuidado com os gastos. Antes de sair comprando tudo, é essencial fazer um planejamento para não começar o ano
endividado. Reunimos aqui algumas
dicas para você economizar e evitar
aquele susto na próxima fatura do
cartão de crédito.

1) ORGANIZE SUAS
CONTAS E VEJA QUANTO
PODE GASTAR
Coloque suas contas no papel, ou
numa planilha. Avalie primeiro seus
gastos do mês, veja também se tem
alguma dívida. Aproveite o 13º para
quitá-las ou adiantar parcelas. Só depois de fazer as contas é que você
verá quanto pode gastar com presentes. Lembre-se que pode ser um valor
mais baixo do que o que você espera.
Então, se for comprar todos os presentes e ainda ajudar nas comidas,
os gastos serão maiores. Para evitar
isso, confira a próxima dica.
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ORÇAMENTO

Dentre todas essas dicas de finanças,
o mais importante é que você controle
seus gastos e evite começar o ano já
acumulando dívidas. Lembre-se que o
13º salário te ajuda a pagar dívidas e
manter as contas em dia. Usar esse
valor para equilibrar sua vida financeira, te ajudará a ficar com a cabeça
mais sossegada para curtir as festas
de final de ano.

2) FAÇA UMA LISTA
DE PRESENTES
Faça uma lista das pessoas que irá
presentear. Familiares, filhos, amigos. Se tiver amigo secreto na empresa, procure saber qual o valor mínimo
dos presentes que você precisa dar.
Depois, calcule quanto pode gastar
com cada presente. Pesquise bem antes de sair comprando. Se tiver filhos,
tome cuidado com os brinquedos caros demais. Procure orientá-los sobre
o valor dos coisas.

Você também pode aproveitar essa
remuneração para fazer uma contribuição extra no seu plano de previdência. Assim, você estará cuidando
do seu futuro e garantindo uma boa
aposentadoria.

3) COMPARE PREÇOS E
COMPRE À VISTA
Com o limite de gastos definido e a
lista de presentes em mãos, pesquise
bem todos os preços. Veja em lojas físicas e na internet. Tome cuidado com
os sites de lojas que você não conhece. Quando encontrar os presentes
e o lugar mais barato para
comprá-los, priorize o pagamento à vista. Se for comprar na internet, pagamentos
à vista em boleto geralmente
têm desconto. Tome cuidado
com fraudes e preste atenção
a todos os detalhes antes de
confirmar o pagamento.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

RESULTADO DA

PESQUISA DE
SATISFAÇÃO
Queremos agradecer a todos que
participaram da pesquisa, dedicando
tempo e atenção para responder as
perguntas. Realizá-la nos ajudou a
pensar em ações mais efetivas para
melhorar nossa Entidade e atuar
com precisão no planejamento do
seu futuro.

Você sabia que a melhor forma
de conhecer alguém é fazendo
perguntas? Perguntar é uma boa
maneira de entender o mundo e
também de compreender o outro.
Esse foi o tema principal da nossa Pesquisa de Satisfação 2019, realizada em
setembro com os participantes da Previbayer. A pesquisa aconteceu de 18 a
30 de Setembro e contou com o sorteio de um Galaxy S10. O ganhador do
smartphone foi Mauro Tenório Giglio.

Veja abaixo um resumo das
respostas obtidas com o perfil dos
respondentes, e as notas que eles
deram para cada item pesquisado.

PERFIL DOS RESPONDENTES

62%
ativos

24%

aposentados

13%

vinculados

PLANOS REPRESENTADOS

83,5%

15%

1,5%

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO

8,9

Eficiência

9,2

Gentileza
6

8,7

Agilidade

AVALIAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

8,8

E-mail

5,5

Facebook

8,5
Site

95%

dos participantes consideram a Previbayer um bom investimento e estão satisfeitos com os serviços prestados

80%

dos participantes indicariam o Previleve
para um familiar

Espero que o serviço prestado
continue sempre de bom nível
como o é até agora. Sempre
tive orgulho de ter trabalhado
na Bayer e fico satisfeito por
manter esse sentimento através da Previbayer. Obrigada,
bjs."

Só elogios para a equipe
toda, sempre prestativos e acertivos nas
respostas."

Acho muito legal as comunicações com dicas! Continuem
nos enviando."

Segurança para tranquilidade do futuro."

PreviBayer é o melhor programa de previdência que
já participei. Integridade,
rentabilidade e agilidade
define está empresa."

Me sinto satisfeito com os
serviços e atendimento prestados pela PREVIBAYER!"
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MATÉRIA DE CAPA

T

da amizade entre aqueles com que dividimos um longo período de nossas
vidas, o trabalho.

odos os anos, realizamos duas
edições da nossa tradicional
Festa dos Aposentados, em
São Paulo e no Rio de Janeiro. Para
nossa alegria, 2019 também foi um
grande sucesso, onde recebemos
cerca de 300 pessoas em São Paulo,
e mais de 500, em Belford Roxo - RJ.

Este ano, tivemos ao final dos eventos uma pesquisa de satisfação,
onde buscamos ouvir os nossos
convidados, para que possamos
melhorar sempre. Agradecemos à
todos que responderam.

A festa é um evento especial para
integrar os assistidos da Previbayer,
celebrando a nossa parceria, em momentos de descontração e alegria. O
tema principal desta edição foi "Entre
Amigos", que destaca a importância

Confira abaixo um pouco do que
rolou e acesse a nossa página no
Facebook, para conferir as fotos
na íntegra.

VEJA MAIS FOTOS DA NOSSA FESTA NO FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/PREVIBAYER
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RETROSPECTIVA

RETROSPECTIVA 2019:
MELHORES MOMENTOS DA PREVIBAYER.

O

ano de 2019 foi repleto de
novas conquistas e desafios
para a Previbayer. Muitas
realizações aconteceram,
entre elas a chegada ao marco de
R$2 bilhões em patrimônio. Para
relembrar alguns desses principais
momentos, listamos aqui cinco que
marcaram nosso ano. Confira!

anos de dedicação, pagamento de benefícios, investimentos com rentabilidade acima da média, além de outras
metas traçadas e cumpridas ao longo
do tempo.

ELEIÇÕES PREVIBAYER
Também em julho aconteceu a primeira eleição para o Conselho Deliberativo
e Fiscal da Previbayer. Elegemos duas
grandes profissionais para assumir as
posições: Karina Franceschini, no Conselho Deliberativo e Claudiane Gomes,
no Conselho Fiscal.

LANÇAMENTO DO
PREVILEVE
Em fevereiro anunciamos o Previleve! Com ele, os participantes podem
convidar seus cônjuges, pais e filhos,
para aderir a um plano de previdência.
É possível aderir ao plano Previleve
com contribuições a partir de apenas
R$50 mensais e ainda há flexibilidade
no recebimento do valor investido.

NOVA GESTÃO PREVIBAYER
Em outubro, anunciamos a nova Diretora Superintendente da Entidade, Patricia Ferradans. Juntem-se a nós para
desejar boas vindas à ela, e desejar-lhe
muito sucesso neste novo desafio.

PATRIMÔNIO SUPERA R$2
BILHÕES

Além de tudo isso, tivemos outros diversos projetos realizados ao longo do ano,
como: a 2ª Semana Mais Futuro, a reformulação das carteiras de investimentos, a
campanha Paizão Parceiro (Dia dos Pais),
pesquisa de satisfação, atualização cadastral e por fim, nossa tradicional Festa dos
Aposentados.
Agradecemos à todos pela parceira ao
longo de mais um ano, e desejamos um
ótimo 2020!

Em julho, alcançamos um novo
marco na nossa
história! Nosso
patrimônio
superou a quantia
de R$2 bilhões.
Para chegar a
este marco, foram necessários
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

ENTENDA COMO A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA PODE INFLUENCIAR

E

m novembro de 2019, foi aprovada a Reforma da Previdência.
Com isso, novas regras devem
entrar em vigor a partir de 2020, modificando algumas questões em relação ao INSS. Para quem já se aposentou ou solicitou os requisitos para
se aposentar, nada muda. Mas, para
quem está no mercado de trabalho,
perto ou longe de se aposentar, o texto apresenta alguns caminhos. Vamos
entender um pouco sobre essas mudanças na aposentadoria pelo INSS?

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

IDADE MÍNIMA E TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO

Há também novas regras para os
profissionais que já estão no mercado de trabalho. Uma delas diz
respeito ao sistema de pontos do
INSS, em que o trabalhador deverá calcular uma pontuação que
resulta da soma da sua idade com
o tempo de contribuição. Outras
regras serão aplicadas aos trabalhadores que estão a 2 anos de se
aposentar, incluindo um pedágio
de 50% correspondente ao tempo
restante de contribuição.

O valor recebido na aposentadoria
do INSS será calculado com base
nas contribuições do trabalhador. Ao
atingir o tempo mínimo de contribuição, os trabalhadores terão direito a
60% do valor integral do benefício.
Para ter direito a 100%, a mulher
deve contribuir por 35 anos e o homem por 40 anos.

REGRAS DE TRANSIÇÃO

Com a Reforma, passará a valer uma
idade mínima para receber o benefício do INSS: 62 anos para mulheres e
65 para homens. Mulheres devem ter
no mínimo de 15 anos de contribuição
para se aposentar, e os homens 20
anos. Para os servidores públicos, o
tempo de contribuição mínimo será
de 25 anos, com 10 de serviço público e 5 no cargo em que for concedida
a aposentadoria. Entenda melhor sobre isso no nosso infográfico.
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MUDANÇA NA ALÍQUOTA DE
CONTRIBUIÇÃO

formas do trabalhador garantir um
futuro confortável. A Previbayer
oferece planos de previdência complementar com excelente rentabilidade que se adequam ao perfil de
cada participante.

Os trabalhadores que recebem um
salário maior devem contribuir com
um valor mais alto no INSS. Já os
que recebem menos vão ter uma
contribuição menor. Segundo o texto, o percentual médio sobre todo
o salário deve variar entre 7,5% e
11,68%. Hoje, este percentual varia
de 8% a 11% no INSS e incidem sobre todo o salário.

FIQUE TRANQUILO!
As mudanças na Reforma da Previdência não alteram, de nenhuma
maneira, os planos da Previbayer.
Nada muda para quem já recebe o
benefício, ou para quem ainda está
em fase de acumulação.

Diante das mudanças, torna-se essencial que os trabalhadores busquem formas alternativas ao INSS,
para conquistarem uma aposentadoria confortável. Os planos de previdência privada se mostram boas

Conheça mais sobre
os planos da Previbayer em
WWW.PREVIBAYER.COM.BR

INFOGRÁFICO DAS NOVAS REGRAS
IDADE MÍNIMA

TEMPO MÍNIMO

de aposentaria

de contribuição
Privados (urbanos):

15 20

Trabalhadores privados
(urbanos) e servidores:

anos

62 65
anos

anos

15 ANOS PARA QUEM
JÁ ESTÁ NO MERCADO

Servidores:

anos

25 25
anos

anos

COM 10 ANOS NO SERVIÇO
PÚBLICO E 5 ANOS NO CARGO.
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NOTÍCIAS

NOVA GESTÃO
DA

PREVIBAYER

E

da Visão Prev e se juntou à Monsanto em 2013, sendo responsável pela
gestão da Prevmon, da CoopMon e
dos planos de previdência do grupo
Monsanto na América do Sul.

m 2018, a Patrocinadora Bayer
deu um importante passo em direção à fusão com a Monsanto.
Desde então, as empresas estão no
processo de unificação de suas estruturas para garantir sinergia e melhoria
em seus processos.

Com a posse da nova liderança, o processo de incorporação da Prevmon,
pela Previbayer, será iniciado e conduzido por Patrícia.

Com a gestão dos Fundos de Pensão
das duas companhias não foi diferente: uma vez identificadas e analisadas
a estrutura dos planos das duas Entidades, foi percebido que seria mais
interessante aos participantes unificar
as estruturas.

FIQUE TRANQUILO!
Nada muda com relação a seu plano de
previdência e ao atendimento prestado
aos participantes e assistidos. Você ainda
poderá acompanhar as notícias sobre esse
processo no site da Previbayer (www.
previbayer.com.br) e da Prevmon (www.
prevmon.com.br) e tirar dúvidas nos canais
de contato de cada Entidade.

A diretoria da Previbayer, anunciou
então, em outubro, Patricia Ferradans como a nova Diretora Superintendente da entidade. Patricia possui mais de 20 anos de experiência
em Previdência Complementar, onde
atuou como Diretora de Seguridade
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INVESTIMENTOS

PANORAMA SOBRE

I N VE S T I M E N T O S

E

ste panorama é uma maneira de
observarmos como o mercado
econômico se comportou nos últimos meses. Entre agosto, setembro
e outubro, tivemos a aprovação da Reforma da Previdência e da medida provisória da Liberdade Econômica, além
do novo corte na taxa básica de juros.
Confira mais detalhes!

AGOSTO
Em agosto, ocorreu a aprovação medida
provisória da Liberdade Econômica. Os
dados econômicos do país avançaram no
PIB e na taxa de desemprego. No exterior, a China decidiu desvalorizar sua moeda e as tarifas entre as principais potências mundiais. Nos EUA, os resultados
surpreenderam positivamente, mas ainda há incertezas sobre o corte de juros
no país. Na Europa, os dados mais fracos trazem um cenário mais desafiador
para as economias. Na Renda Variável, o
Ibovespa encerrou o mês com -0,67. Na
Renda Fixa, as NTNB-s abriram no decorrer do mês. Todos os perfis fecharam o
mês no azul, mas abaixo do CDI.

SETEMBRO
Neste mês, o cenário foi mais positivo
para a inflação brasileira. O Banco Central anunciou um novo corte na taxa básica de juros e o BCB também reforçou

cortes. Nos mercados globais, um ataque terrorista na Arábia Saudita assustaram os investidores. Diversos Bancos
Centrais realizaram cortes em algumas
taxas básicas de juros. O Ibovespa encerrou o mês com alta de 3,90%. Na
Renda Fixa, as NTNB-s também fecharam positivamente.Tal cenário impactou
positivamente todos os perfis, que encerram o mês no azul e acima do CDI.

OUTUBRO
O cenário se manteve positivo, principalmente por conta da aprovação da
Reforma da Previdência pelo Senado. A
inflação se manteve controlada. O Banco Central reduziu para 5% a taxa básica de juros. Na América Latina, a volta
da esquerda para o Poder Executivo da
Argentina sacudiu o mercado econômico. Na União Europeia, o Brexit foi adiado para janeiro de 2020. O otimismo
do mercado doméstico permitiu que o
mês se encerrasse em alta. Na Renda
Variável, o Ibovespa fechou o mês com
alta de 2,36%. Na Renda Fixa, as curvas
fecharam positivamente. Sendo assim,
todos os perfis fecharam o mês no azul
e acima do CDI. Os perfis 0 a 10, 10 a 20
e 20 anos ou mais, tiveram um ganho
relativo nas parcelas de renda variável
e multimercados, mas as parcelas pós-fixadas e indexadas à inflação tiveram
resultado surpreendente.
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SAÚDE

NOVEMBRO AZUL:

MITOS E VERDADES SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA

S

egundo o Instituto Nacional do
Câncer (INCA), o câncer de próstata é uma das doenças mais comuns entre os homens, sendo a causa
de morte de mais de 28% da população masculina. No Brasil, um homem
morre a cada 38 minutos devido ao
câncer de próstata.

MITO. Claro que a chance de a doença
surgir ou piorar aumenta após os 50
anos. Entretanto, cerca de 40% dos
casos são diagnosticados em homens
abaixo dessa idade. A partir dos 40
anos, o homem deve ter mais atenção
e fazer os exames com regularidade.

TER PAI, IRMÃO OU TIO COM A DOENÇA AUMENTA O RISCO.

Este é um tema delicado que deixa
muita gente em dúvida, especialmente
sobre os sintomas e estágios da doença. Algumas generalizações são entendidas pelas pessoas como verdade, porém são mitos. Confira algumas:

VERDADE. Um dos principais fatores
de risco da doença é a hereditariedade.
Ter um parente de primeiro grau com a
doença, duplica as chances. Se houver
dois familiares, a chance aumenta em
até cinco vezes. Quem tem casos na família precisa manter atenção redobrada na saúde e procurar um urologista a
partir dos 45 anos.

SÓ É POSSÍVEL DIAGNOSTICAR CÂNCER DE PRÓSTATA COM EXAME DE
TOQUE RETAL.
MITO. É possível detectar o câncer com
um exame de sangue antígeno prostático específico (PSA). Se o resultado
for positivo, realiza-se outros exames
e só depois começa um tratamento
mais aprofundado. Apesar disso, muitas pessoas ainda têm preconceito e
por isso não fazem o exame.

Em Novembro, aconteceu a campanha Novembro Azul que reforçou a
importância de os homens se cuidarem, fazerem os exames e terem
hábitos saudáveis. Procure manter a
saúde em dia, praticar atividade física, e não deixar de fazer os exames
por simples preconceito. Cuide-se!

O CÂNCER DE PRÓSTATA É UMA
DOENÇA QUE SÓ ACOMETE
HOMENS IDOSOS.
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APOSENTADORIA

APOSENTADORIA

UM PROJETO
DE VIDA!

A

s estimativas mostram que,
em 2050, uma em cada três
pessoas terá 60 anos, uma em
cada dez terá 80 anos e a expectativa
de vida será de 81 anos.
Conforme Paulo Freire, é inviável
para o ser humano viver se ele parar
de pensar no amanhã, pois somos
seres de tal maneira constituídos
pelo presente, passado e futuro que
nos enlaçam.
É fundamental portanto ter um projeto de vida para esta fase da vida,

fortalecendo e restituindo o senso de
identidade por meio da reintegração
do passado com o presente e novas
ideias para o futuro.
Com este processo de integração é
possível descobrir novos interesses
e significados, construindo novos
projetos de vida.
Para realizar este objetivo é muito
importante sonhar, mas para que
os sonhos se tornem realidade é
necessário planejar e agir, conforme o que faz sentido para cada um.

SONHE, PLANEJE, AJA, REALIZE E OBTERÁ
FONTE SEGURA DE PRAZER E BEM–ESTAR !

BOAS FESTAS

fim de ano
Um novo ano está para começar.
E com ele, a possibilidade de realizar novos planos e projetos.
É hora de pensar no futuro e se planejar.
O que você vem fazendo para conquistar tudo o que deseja?
Nós da PREVIBAYER temos muitas propostas a serem
realizadas no próximo ano.
De fato, 2020 será um ano de trabalho intenso e dedicação
total à nossa instituição, que está passando por mudanças. Mudanças
essas que nos encaminham para novos capítulos da nossa história.
Somos gratos por ter você conosco ao longo
desse caminho de conquistas e sucessos.
Agradecemos por sua participação e presença nas nossas atividades,
e reforçamos que estaremos sempre ao seu lado, nos empenhando
para cuidar bem dos seus investimentos e garantir um futuro próspero
para você e sua família.
Desejamos que você aproveite bem as festas de final de ano,
com responsabilidade e harmonia, ao lado das pessoas que você mais ama.

BOAS FESTAS E UM PRÓSPERO ANO NOVO!
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