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Caros amigos,

É com grande alegria que entregamos 
a vocês mais uma edição do nosso 
Boletim PrevibayerNews. Produzimos 
esse informativo com muito carinho e 
atenção pois é a forma de levar até a 
sua casa, ou ao seu computador, o que 
de mais importante aconteceu nesses 
últimos meses na nossa Entidade, além 
de conteúdos para melhorar a sua 
qualidade vida.

Como vocês viram na capa, atingimos a 
impressionante marca de R$ 2 bilhões 
de reais. Motivo de muita alegria e or- 
gulho, uma vitória para a Previbayer, 
fruto da dedicação incansável de nossos 

Expediente
A Revista Previbayer News é uma publicação da Previbayer – Sociedade de Previdência Privada, encaminhada e distribuída gratui-
tamente 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). Conse-
lho Fiscal: Andrea Acerbi (Presidente)/ Beatriz Gonçalves (Conselheira)/ Claudiane Gomes (Conselheira). Diretoria Executiva: Lucas 
Nóbrega (Diretor Superintendente – ARPB e AETQ) / Eder Correa (Diretor administrativo). Produção de arte e editorial: Jota3W. 
Revisão: Comunicação Previbayer. Tiragem: 1.760 exemplares.

colaboradores, da confiança de nossas 
patrocinadoras e da parceria de alguém 
muito especial: VOCÊ! Sem cada um dos 
nossos 7 mil participantes não atingi- 
ríamos esse montante. Para saber mais, 
leia a matéria que explica como atingi-
mos esse resultado ao longo do tempo.

Agora faço um pedido especial, peço 
que vocês respondam a pesquisa de sa-
tisfação, pois é uma ferramenta funda-
mental para ouvir e conhecer as suas 
necessidades, e só assim, poderemos 
nos tornar a cada dia melhores e asser-
tivos.

Aproveitem todas as matérias e tenham 
uma ótima leitura!

Grande abraço!

Lucas Nóbrega
Diretor Superintendente

PALAVRA 

DO DIRETOR
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Raio X Previbayer
TOTAL BENEFÍCIOS PAGOS (JULHO/2019):

DADOS DE EVOLUÇÃO DO

PATRIMÔNIO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS

PARTICIPANTES
MÊS DE REFERÊNCIA (07/2019)

Aposentadoria  
R$ 3.193.504,97
 
Aposentadoria por invalidez 
R$ 214.758,05 
 
Pensão por morte 
R$ 276.972,32

Aposentadoria  
R$ 2.335.869,03
 
Aposentadoria por invalidez 
R$ 17.585,67
 
Pensão por morte 
R$ 153.346,12

J U L / 1 9

DEZ/ 18

D E Z / 1 7

DEZ/ 16

DEZ/ 15

D E Z / 1 4

D E Z / 1 3

D E Z / 1 2

D E Z / 1 1

DEZ/ 10

MÊS/ANO

2.015.075.125,88

1.906.770.192,77

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

TOTAL

834.926.803,97

813.342.672,31

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 

1.180.148.321,91

1.093.427.520,46

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

ATIVO

VINCULADO

ASSISTIDO

TOTAL GERAL

134

147

991

1272

3124

1723

768

5615

319

1

0

320

3577

1759

1871

7207

SITUAÇÃO TOTAL



PREVILEVE

MILHÃO
PRIMEIRO

DO PREVILEVE

Nosso plano família, o Previ-
leve, nasceu em fevereiro 
de 2019 e em menos de um 

ano, já alcançou R$1 milhão em 
patrimônio! Uma conquista mar-
cante para a história da Previbayer 
e que nos enche de orgulho.

O Previleve pode ser oferecido 
aos familiares dos colaboradores  
e aposentados das Patrocinado-
ras da Previbayer (Bayer, Coves-
tro, Clube Bayer SP e Previbayer),  
e aos familiares de todos os  
nossos participantes. Trata-se de 
um plano de previdência comple-
mentar no qual pai, mãe, filhos e 
cônjuge podem investir. Dessa for-
ma, todos da família ficam asse-
gurados de um futuro próspero e 
com independência financeira.

Se você é colaborador ou aposen-
tado de uma das nossas Patroci-
nadoras, e gostaria de trazer seus 
familiares para investir no futuro, 
conheça mais sobre o Previleve.

CONFIRA AS FORMAS DE ADERIR 
AO PLANO:

1) VOCÊ PODE ADERIR PELO FORMULÁRIO 
DIGITAL: 
Acesse o site www.previleve.com.br e faça o down-
load do Formulário Digital. Imprima este documento, 
preencha os dados cadastrais e envie o formulário 
para o endereço abaixo, ou escaneado para o e-mail 
contato@previbayer.com.br:

Previbayer Sociedade de Previdência Privada
Rua Domingos Jorge, 1100 - Socorro
São Paulo - SP - CEP: 04779- 900

2) FAÇA SUA ADESÃO ONLINE:
Basta acessar https://previ.app/ de qualquer nave-
gador no seu notebook ou desktop e seguir os passos 
demonstrados na tela.

Previleve é um plano moderno, que oferece as 
melhores condições de investimentos de lon-
go prazo com taxas menores que aquelas ofe-

recidas pelos bancos e seguradoras. Para aderir ao 
Previleve, é muito simples!

COMO ADERIR AO
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RESULTADO DA PROMOÇÃO

Para comemorar o Dia dos Pais de 
uma forma diferente este ano,  
a Previbayer lançou uma ação  

exclusiva aos participantes do nosso 
plano família, o Previleve!

A campanha “Paizão Parceiro”, funcionou 
da seguinte forma: ao fazer uma adesão 
ao Previleve,  cada participante ganhava 
um número da sorte para concorrer a um 
lindo prêmio, para presentear o seu pai, 
ou aquela pessoa que desempenha esse 
papel tão importante na sua vida.

No dia 12/08, os números foram sorteados 
e três vencedores ganharam um kit super 
completo para fazer churrasco com 
direito até a caipirinha. 

Um presente super bacana de Dia dos 
Pais para curtir com toda a família! 

Ficamos felizes pelas participações de 
todos e parabenizamos os vencedores! 
Mais do que concorrer a prêmios, aderir 
ao Previleve representa um grande 
passo para planejar um amanhã mais 
próspero para toda sua família! Acesse 
o site e saiba como fazer a adesão:  
www.previleve.com

LAURA GUERINO VEIGA
RODRIGO NAKASHIMA NOMYAMA
MAURY SANCHES DE OLIVEIRA

VENCEDORES
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DESTAQUE

Com mais de 4500 funcionários, a 
Bayer foi mais uma vez reconhe-
cida pelo Guia Melhores Empre-

sas para Trabalhar da Você S/A, como 
uma das quatro melhores empresas 
do setor químico. O grupo está entre as 
companhias mais lucrativas do país, e 
promove várias práticas de qualidade 
de vida aos seus colaboradores.

Dentre os pontos positivos citados nesta 
edição, estão o incentivo à educação, 
flexibilidade de horário, infraestrutura da 
empresa, preocupação com o bem-estar 
dos funcionários e, como destaque, os 
Planos de Previdência Complementar, 
administrados pela Previbayer!

Para nós, é motivo de grande alegria e 
satisfação, ver o reconhecimento dos 
nossos participantes através dos resul-
tados da pesquisa, reflexo do trabalho 
feito com muita dedicação e empenho, 
por todos do nosso time.

A Previbayer agradece pela confiança 
depositada ao longo de todos os anos 

DA BAYER
de parceria, e permanece com o  compro-
misso de auxiliar na construção de um 
futuro de qualidade à todos os partici-
pantes e seus familiares.

PREVIBAYER É CITADA COMO
MELHORES BENEFÍCIOSUM DOS
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PREVIBAYER AT INGE  PATR IMÔNIO  DE

 R$ 2 BILHÕES 
Essa edição do boletim traz uma  

ótima notícia: atingimos a marca 
de R$2 bilhões em patrimônio! 

Para nós é uma alegria compartilhar essa 
conquista com você, participante, que 
também é parte importante da história 
da nossa Entidade! 

Alcançar esse número não foi tarefa  
fácil. Todos se esforçaram e trabalharam 
diariamente, dedicando anos de compro-
misso na administração, cuidados aten-
tos aos investimentos, além de outros 
objetivos traçados que foram cumpridos 
e permitiram chegar a essa quantia no 
patrimônio. 

Essa notícia nos relembrou o momen-
to que conquistamos nosso primeiro  
bilhão, em 2012. Dessa época até hoje, 
já se passaram sete anos. Pode parecer 
muito tempo, mas para uma instituição 
sem fins lucrativos, que lida com inves-
timentos de longo prazo, conseguir do-
brar o patrimônio nesse período, é uma 
grande vitória. 

Como relata nosso Diretor Superinten-
dente, Lucas Nóbrega: “Essa meta é fruto 
de trabalho duro da nossa equipe e da con-
fiança dos nossos participantes, é motivo 
de orgulho para todos nós. Vamos conti-
nuar empenhados em fazer o patrimônio 
crescer, sempre em busca da melhor ren-
tabilidade com o nível de risco adequado. 
Contamos com vocês, participantes, para 
ajudar a construir um futuro cada vez mais 
sólido, agora também com o novo plano 
família, o Previleve”. 

Essa conquista nos passa ainda mais se-
gurança para acreditar no propósito da 
nossa Entidade, manter nossos investi-
mentos sempre rendendo, e estar prepa-
rados para enfrentar qualquer adversida-
de que surja no futuro. 

Parabéns aos envolvidos e seguimos em 
frente, buscando sempre o crescimento 
da nossa Entidade!

MATÉRIA DE CAPA
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VOCÊ SABIA
QUE A 
 MELHOR 
FORMA DE 
CONHECER 
ALGUÉM 
É FAZENDO 
PERGUNTAS?
Perguntar é uma boa maneira 
de conhecer o mundo. E também 
de compreender o outro. Por 
isso, queremos te fazer algumas 
perguntas rápidas para te conhecer 
melhor e assim preparar bem o seu 
futuro. 

Completando a 
pesquisa, você 
concorre a um 
Galaxy S10.

O SORTEIO SERÁ NO DIA 
7 DE OUTUBRO
PARTICIPE!
CONSULTE O REGULAMENTO NO SITE:  
PREVIBAYER.COM.BR 
PROMOÇÃO VÁLIDA DO PERÍODO DE 18 À 30/09 DE 2019



Entre os meses de junho e julho, a Previbayer realizou sua primeira eleição para 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. O processo eleitoral ocorreu de 
forma tranquila e permitiu que os candidatos apresentassem suas propostas de 

melhorias à Entidade. Após o período de eleição, feito via área logada do participante, 
foram eleitas duas grandes profissionais para assumir as posições: 

R E S U M O  E  R E S U L T A D O

E L E I Ç Õ E S  2 0 1 9 

CONSELHOS  
DELIBERATIVO E FISCAL

K A R I N A  F R A N C E S C H I N I 
CONSELHO DELIBERATIVO

C L A U D I A N E  G O M E S 
CONSELHO FISCAL

É motivo de orgulho para a entidade, que duas mulheres tenham sido eleitas. Res-
peitamos e valorizamos a diversidade em todos os âmbitos da nossa administração. 
Parabenizamos as vencedoras e desejamos sucesso nessa nova etapa. Confiamos que 
o trabalho delas será essencial para construir uma Entidade cada dia melhor. Também 
agradecemos pela participação dos demais candidatos e eleitores nesse processo.  

O seu voto foi muito importante!

ELEIÇÕES 2019
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ORÇAMENTO

E conomizar dinheiro é difícil. Metade 
do salário, então, parece missão 
impossível. Entretanto, algumas 

estratégias e ferramentas mostram que 
é possível dar os primeiros passos e ter 
uma vida financeira mais controlada. 
Vamos conhecer algumas delas?

Se você pensar bem e colocar na balan-
ça, o esforço de economizar dinheiro 
pode te render uma boa reserva. Você 
pode aplicar esse valor em investimen-
tos de alta rentabilidade, que podem 
multiplicar o valor guardado. Ou ainda 
deixá-lo rendendo para o seu futuro, o 
que vai te trazer mais conforto e inde-
pendência financeira na aposentadoria. 

CONFIRA ALGUNS PASSOS 
PARA ECONOMIZAR ATÉ 
METADE DO SEU SALÁRIO:

METADE 
DO SEU SALÁRIO?

COMO ECONOMIZAR ATÉ

1 Faça um levantamento exato de 
quanto você ganha e quanto você 
gasta. Antes de começar a cortar 

gastos, é importante saber quanto você 
ganha e quanto gasta. Muitas pessoas 
apelam para os aplicativos que fazem 
essas contas automaticamente. Mas, 
neste primeiro momento, é importante 
que você estude os seus gastos e ganhos. 
Portanto, fazer uma planilha no excel ou 
mesmo listar seus gastos numa folha de 
papel, é fundamental. 

2 Descubra onde pode cortar e o 
que pode economizar. Quanto 
da sua despesa você pode 

diminuir para economizar um pouco mais 
neste ou no próximo mês? Perguntar 
se isso pode te ajudar a desenvolver o 
mindset certo para economizar e investir 
melhor o seu dinheiro. Na mesma folha 
de papel que você anotou quanto ganha e 
quanto gasta no total, faça duas colunas:  

10



gastos essenciais e gastos supérfluos. 
Gastos essenciais são todas as contas 
fixas que você precisa pagar todo 
mês. Por exemplo: contas de água, luz, 
aluguel, internet, além de mercado e 
comidas em geral. Os gastos supérfluos 
são aquelas comprinhas irresistíveis, 
ou ainda momentos de lazer e curtição. 
É certo que todos nós precisamos 
desses momentos, mas exagerar neles 
pode trazer prejuízos para o seu bolso!  

3 Gastos essenciais são mesmo 
essenciais? Depois de fazer 
as duas tabelas de gastos 

essenciais e supérfluos,  preste  atenção 
maior aos gastos essenciais. Quais 
deles são realmente necessários para a 
sua vida? Em quais pode economizar? 
Um bom exemplo são compras de 
supermercado. Todos os meses você 
compra itens de higiene diversos: 
sabonetes, pastas de dente, etc. Em vez 
de comprar uma unidade desses itens, 
que tal buscar mercados em atacado 
e comprar um conjunto com várias 
unidades? Ao “estocar” esses itens na 
sua casa, você conseguirá economizar 
nas compras do mercado e evitará 
comprar mais do que já tem. 

Observe também se todas aquelas 
assinaturas que você tem no cartão 
de crédito são realmente essenciais. 
Veja se pode, por exemplo, ligar para 
a companhia de internet e pedir um 
desconto, ou ainda se pode cancelar 
a assinatura de alguns planos que 
você só usa de vez em quando (TV por 
assinatura, por exemplo). Se a situação 
está realmente crítica, você pode 

também avaliar as despesas da casa, 
observando se os gastos com as contas, 
aluguel e condomínio estão valendo 
à pena. Caso isso seja o gasto mais 
pesado do seu orçamento, considere 
pesquisar um lugar mais barato para 
morar.

4 Defina uma meta de   
economia. Você pode querer 
economizar 50% do seu 

salário mas, ao fazer as contas, verá que 
não é tão fácil assim conseguir cumprir 
esse objetivo. Nesse momento, você 
precisa de dois elementos essenciais: 
paciência e calma. Se economizar 
metade do que ganha está parecendo 
uma missão impossível, comece 
aos poucos. Veja quanto dos seus 
gastos podem ser cortados e comece 
economizando 5%. 

O mais importante é desenvolver o seu 
mindset de acumulação de riqueza. 
Para isso, você precisa entender que a 
economia não acontece da noite para 
o dia. Cortar os pequenos gastos já é o 
primeiro passo para ter mais controle 
da sua vida financeira.

Se você busca um investimento que 
pode te ajudar a ter mais estabilidade 
financeira no futuro, especialmente 
na aposentadoria, procure um dos 
nossos planos da Previbayer. Temos 
opções para você e para a sua família.  
Confira detalhes dos planos no nosso 
site: www.previbayer.com.br/planos

11



INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

PANORAMA SOBRE

Com este panorama, observamos 
como o mercado econômico se com-
portou nos últimos meses. No Brasil, 

um dado marcante aconteceu em maio, 
com a inflação chegando à menor taxa do 
ano, cerca de 0,01%. Tensões comerciais 
no exterior também sacudiram o mercado, 
aumentando a tributação de produtos chi-
neses, mas com a inflação estadunidense 
seguindo abaixo das expectativas. Apesar 
disso, o impacto nas carteiras dos partici-
pantes não foi tão alto e os investimentos 
seguiram com rentabilidade acima do CDI.

MAIO
Ao contrário do que vinha acontecendo nos 
últimos anos, o mês de maio foi um mês 
positivo. O mercado reagiu positivamente 
com os esforços entre os três poderes 
para aprovação de medidas necessárias 
e com os discursos a favor da Reforma 
da Previdência. Os dados econômicos se 
apresentaram como fracos, principalmente 
o recuo do PIB no primeiro trimestre.

No exterior, as tensões comerciais entre 
Estados Unidos e China voltaram a sacudir 
o mercado sobre o aumento da tributação 
nos produtos chineses. Além disso, a in-

flação americana veio abaixo do espera-
do, sinalizando algumas preocupações 
referente ao crescimento. Na China, 
apesar do aumento, ainda foi possível 
ver uma desaceleração no crescimento 
do país.

Com todos os acontecimentos no cená-
rio político doméstico e com todas as 
turbulências no exterior, a Renda Variá-
vel encerrou o mês com alta de 0,98%. 
Na Renda Fixa, as NTNB-s fecharam  
o mês positivamente. Todos os perfis 
encerraram o mês positivamente acima 
do CDI.

JUNHO
Junho foi um mês posi-
tivo para o mercado. O 
texto base da Reforma 
da Previdência foi envia-
do para a Comissão Espe-

cial, onde foi aprovada, 
conservando os prin-
cipais pontos. Nos 
dados econômicos, 
a inflação teve a 
menor taxa do ano, 
cerca de 0,01%. 
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Além disso, a taxa de juros permanece 
inalterada, porém o mercado segue con-
tando com fortes cortes até o fim do ano.

No exterior, reunião do G20 trouxe diver-
sas novidades, inclusive o acordo entre 
Mercosul e União Europeia. Vimos tam-
bém uma trégua da Guerra Comercial en-
tre EUA e China. O Banco Central Ameri-
cano manteve a taxa de juros inalterada, 
mas a inflação estadunidense permane-
ceu abaixo das expectativas. Na China, os 
dados de crescimento se apresentaram 
fortes, porém permaneceram inferiores 
aos anos anteriores.

Com o otimismo do mercado, principal-
mente no cenário doméstico, a Renda 
Variável, o Ibovespa encerrou o mês com 
alta de 4,06%. Na Renda Fixa, as NTNB-s 
apresentaram volatilidade, mas fecha-
ram o mês positivamente. Todos os perfis 
tiveram rentabilidades positivas. O perfil 
Aposentado apresentou resultado acima 

do CDI. A alta da Renda Va-
riável, impactou fortemen-
te os perfis 0 a 10, 10 a 20 

JULHO
 
O destaque do mês de julho foi a apro-
vação do texto-base da Reforma da Pre-
vidência, e na semana seguinte a apro-
vação em primeiro turno, na Câmara de 
Deputados. Além disso, vimos também 
a divulgação das regras para o saque do 
FGTS. Nos resultados econômicos, os 
números reforçaram o fraco crescimen-
to, o que colaborou para o corte da taxa 
de juros, reduzindo para 6% ao ano.

No exterior, a Guerra Comercial voltou 
a esquentar, com as ameaças à China, 
feitas pelo presidente americano. Os da-
dos econômicos dos EUA ficaram acima 
das expectativas, mas os mercados ain-
da precificaram o corte da taxa de juros, 
pelo banco americano. Na Zona do Euro, 
o cenário político também pressiona os 
mercados, principalmente a Itália, na 
aprovação do orçamento para 2020.

Mesmo com as agitações do exterior, o 
cenário doméstico segurou a Renda Va-
riável, encerrando o mês com alta de 
0,84%. Na Renda Fixa, as NTNB-s tive-
ram leves fechamentos. Todos os perfis 
tiveram rentabilidades positivas. O per-
fil Aposentado apresentou o resultado 
próximo ao CDI. Os perfis 0 a 10, 10 a 
20 e 20 ou mais, que assumem maiores 
parcelas de risco, aproveitando a onda 
positiva do mercado, encerraram o mês 
acima do índice.

e 20 ou mais, que 
assumem maiores 
parcelas de risco, 
superando o CDI.
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O suicídio é a segunda principal cau-
sa de morte entre jovens de 15  a 
29 anos. Segundo dados da Orga-

nização Mundial de Saúde, cerca de 800 
mil pessoas se suicidam por ano e um 
número ainda maior tentam se suicidar. 

A OMS entende o suicídio como um gra-
ve problema de saúde pública. De acor-
do com o Centro de Valorização da Vida 
(CVV), 32 brasileiros se matam por dia, 
média de uma morte a cada 45 minutos. 
Essa taxa é maior do que as vítimas de 
HIV e da maioria dos tipos de câncer. Num 
primeiro momento, associamos o suicídio 
aos distúrbios mentais - como ansieda-

de, depressão, transtornos psicológicos 
em geral. Também relacionamos o ato 
com o abuso de álcool e outras drogas. 
Tais distúrbios podem estar interligados, 
mas não são a principal causa. 

Vários suicídios acontecem de forma im-
pulsiva, em momentos de crise, quando 
uma pessoa entra em colapso por não 
conseguir lidar com os estresses e an-
gústias da vida - tais como problemas 
financeiros, fim de relacionamentos, 
dores crônicas e doenças. Quem está 
passando por situações difíceis, não 
consegue enxergar saída ou se sente to-
talmente perdido em meio aos eventos 

Amarelo:
SAIBA COMO CUIDAR DE QUEM ESTÁ AO SEU LADO E PREVENIR O SUICÍDIO.

SAÚDE E BEM-ESTAR
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da vida. Essa sensação faz com que as  
pessoas se isolem e não sintam vontade 
de buscar ajuda. 

O enfrentamento de conflitos no trabalho, 
violência, abusos ou perdas significativas, 
também estão associados ao suicídio. 
Grupos vulneráveis como negros, refugia-
dos, LGBT+ e indígenas, também agravam 
as taxas de suicídio. 

A questão que mais aproxima as pesso-
as de um ato suicida, entretanto, é o sen-
so de isolamento. É preciso mostrar às   
pessoas que elas não estão sozinhas e 
que são capazes de enfrentar as situa-
ções, por mais difíceis que pareçam. 

No Brasil, o CVV realiza apoio emocional e 
prevenção do suicídio, atendendo de forma 
voluntária e gratuita, todas as pessoas 
que querem e precisam conversar, sob 
total sigilo por telefone, email e chat 24 
horas todos os dias. O número do CVV 
é 188, a ligação é gratuita, totalmente 
segura e anônima.

Além de ajudar quem está próximo, tam-
bém é fundamental participar de campa-
nhas para se conscientizar sobre a deli-
cadeza e gravidade do tema. Empresas 
podem fazer ações internas, distribuir 
materiais informativos, promover pales-
tras, iluminar o local com luzes amare-
las. Cada pessoa pode apoiar as ações, 
usando uma fita amarela ou vestindo  
amarelo, levantando o tema em seus gru-
pos e buscando informações confiáveis 
sobre o assunto. No site oficial da campa-

nha, há outros materiais que podem ser 
usados para mostrar apoio à prevenção. 

Saiba mais em: 
www.setembromarelo.com.br

ARMADILHAS 
DA DEPRESSÃO 
NA TERCEIRA IDADE

Os idosos estão vivendo cada vez 
mais e por causa disso é muito co-
mum morarem sozinhos. Alguns 

podem pensar que tristeza e reclusão são 
comuns nesta fase da vida, mas esses si-
nais não devem ser enxergados assim, e 
sim como indicativo de problemas como a 
depressão e ansiedade. O reconhecimento 
da depressão no idoso muitas vezes é difí-
cil. Preconceitos em relação à velhice e às 
doenças mentais dificultam o acesso dos 
pacientes a um tratamento adequado. 

É possível cuidar para que a depressão 
seja evitada ou aliviada, investindo em ati-
vidades que permitam o estímulo cerebral 
e a manutenção de laços sociais, como a 
prática de exercícios físicos em grupos, 
frequentar centros de convivência, traba-
lhos voluntários, praticar a religiosidade, 
cuidar de animais domésticos, tudo isso 
sempre aliado a cuidados médicos. Man-
ter a relação com a família também é fun-
damental para se cuidar e evitar sintomas 
psicológicos mais graves na terceira idade. 

ARTIGO ESCRITO POR: CÉLIA REGINA
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SAVE THE 
DATE

Vem aí mais uma edição da tão 
esperada   FESTA DOS APOSENTADOS 
PREVIBAYER! Este ano, o evento trará 
como tema principal a celebração do 
tempo que passamos entre amigos.

A FESTA É EXCLUSIVA PARA OS APOSENTADOS DA PREVIBAYER 
E LIMITADA A UM (1) ACOMPANHANTE MAIOR DE IDADE. 

Em breve você irá receber o seu convite em casa, via Correios. 
Então, reserve esta data na sua agenda e venha com a gente! 

Será uma alegria revê-los mais este ano!

ENDEREÇO: R. DOMINGOS JORGE, 1100 - SOCORRO, SÃO PAULO - SP, 04779-900 
TELEFONES:  0800 818 2020 | (11) 5694 7000  

EMAIL: CONTATO@PREVIBAYER.COM.BR | SITE: WWW.PREVIBAYER.COM.BR


