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Caros amigos,

Já passamos da metade de 2018 e a Previ-
bayer continua a todo vapor, trabalhando 
para trazer muitas novidades ainda este ano. 
Começamos remodelando a marca, lança-
mos um novo site e agora convidamos vocês 
a fazerem parte das nossas redes sociais. Es-
tamos cada vez mais engajados com a trans-
parência e queremos sempre te deixar infor-
mado para que você fique sempre tranquilo 
com o seu futuro!

Para você que é participante do Plano CD Flex, 
em junho tivemos o período de troca de Per-
fis de Investimentos e foi um sucesso, onde 
mais de 300 pessoas mudaram seus perfis 
e mais de 50% optaram pelo Ciclo de Vida,  
o mais recomendado dentro do Plano CD Flex. 
Sobre a rentabilidade dos perfis gostaria que 

Expediente
A Revista Previbayer News é uma publicação da Previbayer – Sociedade de Previdência Privada, encaminhada e distribuída gratuita-
mente aos Participantes Assistidos dos Planos Previbayer.

Rua Domingos Jorge, 1100,  Socorro, 04779-900, São Paulo – SP /Brasil. Patrocinadoras: Bayer S/A, Covestro e Previbayer. Conselho 
Deliberativo: Paulo Brehmer (Presidente)/Amaury Cardoso (Conselheiro)/ Elisabete Rello (Conselheira). Conselho Fiscal: Rafael Dantas 
(Presidente)/Robson Silva (Conselheiro)/Eduardo Donni (Conselheiro). Diretoria Executiva: Lucas Nóbrega (Diretor Superintendente 
– ARPB e AETQ) / Williams Batista (Diretor Financeiro)/ Eder Correa (Diretor administrativo). Produção de arte e editorial: Jota3W. 
Revisão: Comunicação Previbayer. Tiragem: 1.760 exemplares.

soubessem que temos trabalhado com mui-
to empenho para entregar o melhor resulta-
do aliada ao menor risco. Nesse ano, estamos 
com um nível de juros muito baixo, o que tem 
impactado todos os perfis de renda variável e 
investimentos em ações, que estão sofrendo 
muito com o sobe e desce do preço por conta 
da especulação em torno das eleições. Mas não 
fique preocupado, olhe sempre a rentabilidade 
em 24 meses, onde superamos todos os obje-
tivos de retorno.  O cenário a frente deve trazer 
mais calma e certeza com a definição do nosso 
novo presidente. Lembre, vote com consciência! 

Para todo mundo! Não deixe de se informar 
nas próximas páginas sobre o dia da Festa dos 
Aposentados! Além disso, temos uma matéria 
muito legal sobre educação financeira para cri-
anças, sim, quanto antes começar melhor será 
o futuro de seu filho ou neto.

Um grande abraço e ótima leitura!

Lucas Nóbrega
Diretor Superintendente

PALAVRA 

DO DIRETOR



Entre no site da Previbayer: www.previbayer.com.br

Clique em Planos / Plano CD Flex

Role até o fim da página e encontre o “Formulário de alteração do percentual de Renda”

Preenchendo o formulário
1

2

3

FIQUE LIGADO!

Você que já recebe benefício pelo Plano CD Flex, e fez a opção pelo recebimento por 
percentual de saldo, fique atento, do dia 01 à 30 de setembro estará aberto o período 
para alteração de percentual. 

Você poderá escolher, caso deseje, alterar a sua retirada optando por valores de 0,1 à 
1,4%, lembrando que a recomendação da Previbayer para o momento atual é que esse 
valor seja até 0,5%* (Selic), pois dessa forma você retirará apenas o rendimento do 
valor investido, fazendo com que o seu saldo total de conta se preserve por mais tempo.

Para solicitar a alteração, basta enviar um e-mail para contato@previbayer.com.br,  
ou preencher diretamente o formulário online, disponível no nosso site.

Período de alteração 
de percentual de saldo

Plano

Você pode realizar essa alteração duas vezes ao ano, nos meses de março e setembro, e a 
mudança começa a valer a partir do mês subsequente.

O importante é que antes de escolher entre qualquer modalidade, é preciso parar, pen-
sar e ponderar qual é a melhor forma de receber o dinheiro de acordo com os seus 
projetos pessoais, lembrando que esta é uma fonte limitada de recursos, que deve ser 
administrada com sabedoria e responsabilidade.
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Raio X Previbayer
Total benefícios pagos (junho/2018):

Aposentadoria  - R$ 2.229.072,60

Aposentadoria por invalidez – R$ 35.989,38

Pensão por morte – R$ 178.091,64

Plano CD

Aposentadoria -  R$ 2.888.656,87

Aposentadoria por invalidez  - R$ 209.223,75

Pensão por morte – R$ 264.557,42

JUN/18

DEZ/17

DEZ/16

DEZ/15

DEZ/14

DEZ/13

DEZ/12

DEZ/11

DEZ/10

DEZ/09

ATIVO

VINCULADO

ASSISTIDO

TOTAL GERAL

801.227.656,07

782.980.907,80

910.892.096,41

838.475.741,82

738.953.892,10

919.335.791,81

947.105.597,44

753.331.736,90

720.238.315,70

669.700.060,04

157

146

974

1277

1.028.190.376,63

1.001.304.620,70

729.064.658,72

596.710.755,29

528.496.324,58

242.766.825,99

216.386.011,45

171.087.182,30 

141.531.692,68      

118.007.976,26

3254

1595

835

5684

 1.829.418.032,70

1.784.285.528,50

1.639.956.755,13

1.435.186.497,11

1.267.450.216,68

1.162.102.617,80

1.163.491.608,89

924.418.919,20

861.770.008,38

787.708.036,30

3411

1741

1809

6961

Plano BD

Mês/ano

Situação

BD

BD

CD

CD

Total

Total

E por último, os dados de evolução do 

patrimônio dos últimos 10 anos

Participantes

PREVIBAYER EM NÚMEROS
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Nos dias 01 e 02 de agosto, a Previbayer esteve presente em mais um importante even-
to do setor, promovido pela Abraap (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar). 

O 3º Encontro Nacional de Comunicação, Relacionamento e Educação da Previdên-
cia Complementar Fechada, que aconteceu em Brasília – DF, contou com a presença  
de mais de 250 profissionais de diversas entidades de todo o Brasil, compartilhando 
conhecimento e aprendizado.

Nestes dois dias de profunda imersão, foram tratados diversos temas com um único 
propósito: busca de melhoria contínua. Dentre os assuntos discutidos no encontro ti-
veram grande destaque a experiência do participante na era digital, mídias digitais, a im-
portância das pesquisas, economia comportamental, entre outros. Além de oferecer os 
melhores planos, rendimentos e benefícios, queremos estar a cada dia mais próximos 
de você, levando informações e conteúdos de qualidade para o seu dia a dia, construindo 
um relacionamento próximo e de confiança.

 ENCONTRO NACIONAL DE 
COMUNICAÇÃO, RELACIONAMENTO
E EDUCAÇÃO DA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR FECHADA

PREVIBAYER

Na foto, da direita para esquerda: Luís Ricardo Marcondes Martins, Diretor-Presidente da Abrapp e Lucas Nóbrega, Diretor Superintenden-
te da Previbayer e Diretor da Abrapp, na abertura oficial do evento.



PREVIBAYER

Durante o mês de junho, a Previbayer 
realizou a Campanha de Alteração de 
Perfis de Investimentos, para o Plano 
CD Flex.

O objetivo das ações era de informar 
aos participantes sobre a possibilidade 
de alteração e educá-los sobre a forma 
correta de escolher um novo perfil, o 
colocando como protagonista da sua 
escolha de investimentos e o conscien-
tizando para a alternativa do Programa 
Ciclo de Vida, como a melhor escolha.

Além dos canais de comunicação tradi-
cionais, como e-mail, SMS, Facebook e 
Site, para esta campanha criamos uma 
página exclusiva com todo o material 
informativo sobre os Perfis de forma 
lúdica, e inovamos ao disponibilizar um 
formulário online para solicitação da al-
teração, o que tornou o processo muito 
mais simples, ágil e prático para os par-
ticipantes.

Se você gostaria de ter alterado o 
seu perfil mas perdeu o prazo, não se 
preocupe pois no próximo ano você 
terá uma nova oportunidade, além do 
mais, todos os perfis são administrados 
da melhor forma para que você sempre 
tenha um retorno positivo dos seus in-
vestimentos. M
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ALTERAÇÃO DE PERFIS 
DE INVESTIMENTOS: 
Resultados
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PERFIL ORIGEM

0 A 10

ENTRADA

12.854.721,21
SAÍDA

35.611.409,58

PERFIL ORIGEM

20 OU MAIS

ENTRADA

14.031.249,6
SAÍDA

1.031.354,97

PERFIL ORIGEM

10 A 20

ENTRADA

37.505.506,82
SAÍDA

7.062.059,66

PERFIL ORIGEM

APOSENTADO

ENTRADA
5.947.100,79

SAÍDA
26.633.754,21



PREVIBAYER

Acompanhe as novidades da Entidade, receba informações de investimentos 
e dicas de finanças pessoais em uma só página. Acesse, curta e compartilhe!

JÁ CURTIU 
NO FACEBOOK?
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MOVIMENTAÇÃO ESTRUTURAL

A P O S E N T A D O

0  A  1 0

1 0  A  2 0

2 0  O U  M A I S

C I C L O  D E  V I D A

T O T A L  G E R A L

16

23

75

66

191

371

4,3%

6,2%

20,2%

17,8%

51,5%

100,0%

C V  -  A P O S E N T A D O

C V  -  0  A  1 0

C V  -  1 0  A  2 0

C V  -  2 0  O U  M A I S

T O T A L  G E R A L

N Ã O

S I M

T O T A L  G E R A L

4

18

49

120

191

2,1%

9,4%

25,7%

62,8%

100,0%

18,1%

81,9%

100,0%

PERFIS ESCOLHIIDOS PELOS PARTICIPANTES

DIVISÃO POR PERFIS DENTRO 
DO CICLO DE VIDA

PERFIL ADEQUADO 
À IDADE?



Planejamento 
financeiro para
O FUTURO 
EDUCACIONAL 
do seu filho.

Sabemos que quando nasce uma criança, o 
mundo dos adultos muda completamente. 
O tempo que era dedicado ao lazer agora 
passa a ser ocupado com trocas de fral-
das, alimentação e muito, mas muito amor 
para dar. As noites são mais curtas e inter-
mitentes, e as preocupações sobre o futu-
ro daquela criança começam a dominar a 
nossa mente. Será que ele vai gostar da es-
cola? Será que vai sofrer bullying? Ele vai 
fazer amigos? E a faculdade, como eu vou 
pagar? Se deixar, essa ansiedade toma por 
completo o controle da sua cabeça. Para 
te dar mais tranquilidade, é extremamente 
importante ter um planejamento finan-
ceiro para o futuro do seu filho. Você ficará 
mais relaxado e o futuro da criança é mais 
seguro e garantido. 

Hoje em dia tudo está muito caro. Sabe-
mos também da dificuldade de conseguir 
guardar um pouco de dinheiro no final do 
mês, mas com um planejamento adequa-
do, isso é possível sim.

Antes de qualquer organização financeira, 
é preciso ter noção dos seus gastos fixos 
mensais. Faça uma planilha e os organize 
da melhor forma para você. Depois disso, 
analise se estes gastos estão dentro do seu 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

8



orçamento, para evitar dívidas. Se eles esti-
verem altos demais, será necessário realizar 
alguns ajustes para que as contas fiquem 
mais enxutas e você consiga guardar um 
pouco de dinheiro no final do mês.

Bom, depois que você já fez esse acerto 
inicial, é hora de começar a poupar! Muita 
gente tem dúvidas de quanto dinheiro é 
preciso guardar. Acontece que não tem um 
valor mínimo necessário, o importante é 
que esse repasse do montante seja mensal. 
No entanto, é fundamental lembrar que é 
preciso ter bom senso e não é recomen-
dado comprometer mais de 25% da renda 
mensal familiar com esse tipo de economia. 

Pesquise o preço das escolas que você  
gostaria que seu filho frequentasse e esta-
beleça uma meta mensal e procure man-
tê-la fielmente com o passar do tempo. 
Depois disso, o próximo passo é decidir 
como investir esse dinheiro. O ideal é ter 
aplicações em que o saque não seja pos-
sível de ser realizado antes de um prazo 
mínimo predeterminado. O intuito de apli-

car o dinheiro em um investimento desses 
é justamente você esquecer daquele mon-
tante e não ter a tentação de usar essa 
reserva para outras atividades.

Vale ressaltar que mesmo que já tenham 
se passado alguns anos e a criança já este-
ja mais crescida, ainda dá tempo. Nunca é 
tarde para começar o planejamento finan-
ceiro de seu filho. É claro que quanto an-
tes, melhor, mas não desanime caso isso 
não tenha sido possível anteriormente. 
Pode começar a organizar essas finanças 
agora e a Previbayer ajuda você.

Até porque uma hora essa criança vai en-
trar na faculdade e os custos dobram, no 
mínimo. Por isso, é importante não deixar 
para depois e começar o planejamento fi-
nanceiro do seu filho o mais rápido possível. 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

9

Em breve 

lançará um plano de previdência 
para toda a família.
Cadastre-se para receber as novidades: 
www.previbayer.com.br/fiquepordentro



INVESTIMENTOS

O investidor que esperava encarar momentos de volatilidade só quando a eleição esti-
vesse próxima, lá pelo mês de outubro, teve dores de cabeça nesses últimos três meses. 
Maio ficou marcado pela greve dos caminhoneiros que paralisou parte do país, prejudi-
cou negócios e causou mau humor no mercado financeiro.

Um indicador que deixou claro o impacto negativo da paralisação foi o índice Bovespa, 
que caiu 10,8% no mês de maio, assim como a renda fixa, cujas taxas pré-fixadas sofre-
ram com os efeitos da greve e chegaram a ter rentabilidade negativa em alguns casos. 
Empresas tiveram lucros prejudicados pela greve dos caminhoneiros, investidores fica-
ram receosos, e o mercado desacelerou.

É importante destacar que, mesmo nesse cenário adverso, os perfis Aposentado de 0 a 
10 tiveram rentabilidade superior ao CDI no ano. Os perfis 10 a 20 e Mais de 20 tiveram 

PANORAMA SOBRE INVESTIMENTOS:

MAIO, JUNHO E JULHO 
DE 2018

impactos mais sensíveis em função de 
maus sinais vindos do exterior, como 
previsões desanimadoras de evolução 
da economia americana, além do im-
pacto por terem uma exposição maior 
em Renda Variável.

Em junho, destacamos aos nossos 
participantes a importância de olhar 
não só na rentabilidade mês a mês, 
mas para o acumulado de períodos de 
12, 24 e 36 meses. Trabalhamos para 
construir a sua aposentadoria no lon-
go prazo, então é preciso escolher o 
perfil tendo em mente os benefícios 
que estão em aberto até o momento 
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INVESTIMENTOS

da aposentadoria. A saída mais prática é 
marcar a opção Ciclo de Vida, que adequa 
investimentos ao momento da vida de 
modo automático.

Não foi um mês fácil. Os efeitos da para-
lisação dos caminhoneiros continuaram 
a ser sentidos pela economia, sobretudo 
nas projeções sobre a macroeconomia e 
a expectativa do PIB. O mercado projeta-
va um crescimento para a economia bra-
sileira inferior a 2% no ano de 2018. No 
exterior, as bolsas internacionais caíram, 
e o dólar se valorizou na esteira de incer-
tezas sobre os Estados Unidos.

Junho foi negativo para carteiras de in-
vestimento, mas um pouco melhor do 
que maio. Na renda fixa, ativos com venci-
mentos mais longos tiveram rentabilida-
de negativa, e ativos de curto prazo aca-
baram o mês próximos dos patamares do 
CDI e da Selic. Na renda variável, o Iboves-
pa continuou a se desidratar com as más 
expectativas sobre a macroeconomia e 
teve perda de 5,20% no mês.

A Previbayer alertou seus membros  
sobre a postura defensiva que adotara 
para evitar perdas. As rentabilidades dos 
perfis 0 a 10, 10 a 20 e Mais de 20 foram 
negativas. O perfil Aposentado rendeu 
acima da poupança, mas abaixo do CDI. 
Foi um momento para lembrar que o ren-
dimento dos perfis deve ser calculado  
no longo prazo, e não apenas em cima de 
um mês isolado.

No mês de julho, rápida recuperação. 
Todos os índices voltaram ao azul. O ce-
nário externo contribuiu para a tranqui-
lidade mesmo com a guerra comercial 
entre China e Estados Unidos. A Renda 
Fixa teve bons fechamentos, a Renda Va-
riável apontou um Ibovespa com 8,88% 
acima do mês anterior, e todos os perfis 
de rentabilidade foram positivos. Os per-
fis 0 a 10, 10 a 20 e Mais de 20 melhora-
ram seus desempenhos, e o Aposentado 
superou o CDI.

O cenário brasileiro inspira cuidados nos 
próximos três meses. As campanhas 
eleitorais começaram para valer, e a  
população vai às urnas no início de outu-
bro para decidir quem avançará ao segun-
do turno. Candidatos com discursos ex-
tremados tendem a assustar o mercado 
financeiro, e as pesquisas de intenção de 
voto ainda não conseguem clarear quem 
tem mais chances de se eleger. É por isso 
que a postura defensiva continua a ser re-
comendada para que fiquemos seguros.
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Este ano o recadastramento será realizado automaticamente 
através do Sistema de Óbito Dataprev (SISOBI), por isso 
a Declaração de Residência e Dependentes (DRD) não 
será enviada via correio. Caso queira atualizar seus dados 
cadastrais, envie um email para contato@previbayer.com.br

2018

SÃO PAULO

07/12/2018
das 11h30 as 16h00

Clube Bayer São Paulo
Rua Alexandre Gusmão, 522
Socorro - São Paulo

RIO DE JANEIRO

30/11/2018
das 11h30 as 16h00

Clube Bayer Rio de Janeiro
Estrada da Boa Esperança, 650
Belford Roxo - Rio de Janeiro

AGUARDEM OS 
ENVIOS DOS 
CONVITES ONDE TERÃO 
MAIS INFORMAÇÕES 
SOBRE O EVENTO.

12



PLANEJAMENTO

Imprevistos e emergências acontecem. 
Eles vêm sem avisar e instauram o caos 
para quem depende única e exclusiva-
mente do salário daquele mês. Aqui, nós 
não estamos falando de desejos de aqui-
sições como a compra de um carro ou de 
uma casa. Esse tipo de despesa também 
precisa de um planejamento, mas as ad-
versidades inevitavelmente vão acon-
tecer um dia, como um acidente, uma 
tragédia, o carro que quebrou, a perda de 
um emprego. Isso quebra o orçamento de 
qualquer um.

Educadores financeiros ressaltam que 
todo mundo deveria pensar nos três tipos 
de investimentos principais: investimentos 
a longo prazo, como a previdência privada, 
investimentos a curto prazo, como a com-
pra de um carro ou uma viagem, e a reser-
va de emergência.

O problema é que muita gente acaba 
recorrendo à empréstimos no banco para 
resolver uma situação inesperada. Isso 
ocorre por não terem tido um planeja-
mento financeiro e conseguido juntar uma 
reserva de emergência. Esse não é o ideal, 
pois os bancos lucram muito com altos ju-
ros cobrados pelo empréstimo. Dessa for-
ma, você fica afundado em dívidas inter-

mináveis. O Brasil, hoje, ocupa o 5˚ lugar 
no ranking mundial de juros reais. Ainda 
que tenha tido uma tímida melhora, está 
longe de ser o ideal. Por isso, a reserva fi-
nanceira é tão importante.

É imprescindível também não confundir 
uma emergência com um desejo imediato. 
Você não precisa trocar o celular que com-
prou ano passado por novo modelo lança-
do pela marca que você tanto gosta. Você 
precisaria comprar um novo celular caso 
o seu antigo fosse roubado, por exemplo.

Para ter uma reserva financeira consis-
tente você precisa conseguir manter o 
mesmo padrão de vida por no mínimo seis 
meses, mas o ideal mesmo é um ano. Ou 
seja, se você ganha 3 mil reais por mês, a 
sua reserva precisa ter entre 18 mil reais e 
36 mil reais. É difícil guardar dinheiro, nós 
sabemos disso, mas para isso existem al-
gumas formas de cortar gastos que vão te 
auxiliar nesse processo.

É possível montar uma planilha para se 
organizar melhor. Pode parecer bestei-
ra, mas colocar no papel ajuda muito a 
visualizar todas as suas despesas. Faça 
um planejamento com os gastos fixos do 
mês, como aluguel, água, luz, entre outros 

A IMPORTÂNCIA DA

RESERVA DE EMERGÊNCIA
PARA A SAÚDE FINANCEIRA DO SEU BOLSO
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e também dos gastos variáveis, ou seja, 
aqueles em que o valor muda todo o mês. 
As variáveis podem incluir transporte, 
comida, lazer. Só com essa planilha você 
já vai conseguir ter uma noção de quan-
to ganha mensalmente e como estão as 
suas despesas e, caso seja necessário, 
pode começar a pensar como vai cortar 
gastos considerados supérfluos.

Depois de ajustar as contas, ou seja, não 
gastar mais do que ganha, é preciso pen-
sar também em quanto você poderá  
investir mensalmente. Se ainda assim  
o orçamento estiver muito apertado,  
existem duas soluções possíveis: ou você 
tenta reduzir os gastos com algum item 
da planilha ou você pode tentar obter 
uma outra fonte para complementar a 
renda.

Assim, você conseguirá estabelecer uma 
meta de gastos mensais e, por mais que 
pareça um bicho de sete cabeças e ne-
cessite de um certo esforço, a segurança 
que você terá lá na frente valerá a pena.

Bom, agora que você já conseguiu  
adequar o seu orçamento de acordo com 
o seu custo de vida e está conseguindo 
poupar, é hora de pensar como investir 
esse dinheiro. Como esse é um capital 
que serve como uma margem de segu-
rança para a sua vida, o mais indicado é 
que você invista em aplicações de baixo 
risco e que te deem a possibilidade de 
resgatar o dinheiro o mais rápido pos-
sível. Essa é uma informação importante, 

porque em uma situação de emergência, 
muitas vezes, você não tem tempo hábil 
para esperar para receber esse dinheiro.

Por isso, investir em imóveis não é a  
melhor opção. Em uma situação de 
emergência você teria que vendê-lo rapi-
damente, o que por si só já é difícil, e ain-
da poderia perder dinheiro para fechar 
o negócio rápido. É muita dor de cabeça 
desnecessária. As moedas estrangeiras 
também apresentam desvantagens, pois 
dependem da cotação do dia. Se esse  
valor for menor do que quando você 
comprou a moeda, você perderá dinheiro.

Os investimentos recomendados para 
você aplicar a sua reserva de emergên-
cia são os investimentos de renda fixa, ou 
seja, aqueles que você já sabe qual será o 
retorno que obterá. Eles incluem os CDBs, 
LCA e LCI com liquidação diária, que quer 
dizer que você pode retirá-los a qualquer 
momento. A poupança também pode ser 
uma opção, no entanto o rendimento é 
pequeno se comparado aos outros tipos 
de investimento.

Planeje-se e invista na melhor opção para 
você. O seu bolso agradece!
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PLANEJE E POUPE PARA AS
PRÓXIMAS FÉRIAS
Parece que as pessoas se acostumaram 
com o cotidiano agitado. São tantas coisas 
para dar conta ao mesmo tempo, boletos 
para pagar, filhos para cuidar, compromis-
sos no trabalho, arrumar a casa. Ufa! A ro-
tina intensa aparentemente não tem fim 
e você nunca desejou tanto a chegada das 
férias. Mas e o dinheiro será o suficiente? 
A boa notícia é que é possível sim você via-
jar, desde que haja um planejamento para 
isso. A organização é fundamental nessas 
horas, mas nem sempre é fácil de aplicar 
na prática.

1 .  ORGANIZE AS SUAS CONTAS
Coloque no papel as suas contas obrigatórias 
do mês e faça uma planilha para te auxiliar 
no controle de seus gastos. 

2. EVITE USAR O CARTÃO DE CRÉDITO
Prefira pagamentos à vista. Eliminando esse 
tipo de despesa, você consegue poupar mais 
dinheiro. Uma outra vantagem é que paga-
mentos à vista costumam ter descontos.

3.  CRIE UMA CONTA POUPANÇA
Esse será o espaço para você guardar todo 
o dinheiro destinado à sua viagem. A con-
ta poupança é um tipo de investimento que  
quase não oferece riscos e também tem um 
rendimento mensal. Se você deixa o dinheiro 
na conta corrente, a tentação de gastá-lo é 
maior.

4. PREPARE REFEIÇÕES EM CASA
Comer em restaurantes é muito gostoso, 
mas sai caro. Não é preciso ser radical e cor-
tar qualquer refeição fora de casa, mas redu-
za a frequência desse tipo de programa.

5. PESQUISE OS PREÇOS ANTES  
DE FAZER ALGUMA COMPRA NO 
SUPERMERCADO
É chato, mas faz grande diferença no saldo 
final do mês. As redes de supermercados os-
cilam muito de faixa de preço e você pode 
economizar mais se pesquisar em qual de-
las determinado produto é mais barato. Uma 
boa opção também é comprar frutas, legu-
mes e verduras na feira. É mais acessível e 
você ainda pode pechinchar.
 
6. VENDA COISAS QUE VOCÊ NÃO USA
Vendendo as coisas que você não utili-
za mais, você ganha em dobro! Recebe  
dinheiro e otimiza espaço em casa. Com a in-
ternet tudo ficou mais fácil. Existem diversos  
lugares onde você pode vender o que você 
não quer mais, como o site da OLX, Enjoei 
ou o Mercado Livre, além de grupos de Fa-
cebook destinados a esse tipo de transação.

7.  ANDE DE BICICLETA
Aposente o carro. A gasolina está muito 
cara. E para quê ficar preso no trânsito se 
você pode andar de bicicleta? Muitas cidades 
já tem ciclovia, o que facilita o trajeto. Você 
poupa dinheiro e ainda faz exercício físico, e 
é ótimo para a saúde.

8. CORTE GASTOS SUPÉRFLUOS
Pode parecer óbvio, mas uma boa parte do 
nosso dinheiro acaba tendo o destino em 
coisas supérfluas. São gastos que não são 
necessários para o mês e que podem ser 
cortados.
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Novos 
Beneficiários
BD
RENATO SIMOES DE SANT ANNA
ANTONIO CESAR LIMA
ANA CRISTINA CALDAS FERREIRA
ROSANA LUCIA DAVID

CD
CARLOS ALBERTO MELLO BERNARDO
VALERIA DE OLIVEIRA PALACIOS
CARLOS EDUARDO FERNANDES CORREA
MARIA AP SOARES MENDONCA FARIA

CD
GILBERTO BATISTA DO CARMO
TULIO SOUTO MAIOR MONTEIRO

BD
LUIS FERNANDO BARBOSA DE PAULA
ANDRE LUIZ DE ABREU 
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA
SERGIO RICARDO RODRIGUES DA SILVA

CD
EDILSON PARANHOS CARVALHO
JAIRO CESAR CIMINO ATTADEMO
RODRIGO DE OLIVEIRA ANDRADE
ARISTEU DORETO DA ROCHA

DO  PRESENTE  AO  FUTURO

Ajude-nos 
a localizar!

Você conhece alguma dessas pessoas ao lado?  
Ajude-nos a localizar esses participantes e garantir 
que eles recebam o que lhes é direito. 

Peça para que entrem em contato conosco através 
do e-mail contato@previbayer.com.br ou liguem para 
0800 818 2020. 

ANGELA MARIA OL IVEIRA DE L IMA
BIANOR BENEDITO DE SOUZA
EZILDA MASSARONI  F IGUEIRA
FRITZ  HELMUT WANNAGAT
JOSE RODRIGUES DE L IMA
MADALENA ERNA MARGOT TABACNIKS
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS KODOS
MARIA JASSERAND
NILTON DE AZEVEDO
OSVALDO BALBAO
SERGIO D IAS DOS SANTOS


