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Junto com você.
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CICLO DE VIDA
Perfis de Investimento ajustados
ao momento do Participante
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CICLO DE VIDA
Perfis de Investimento
ajustados ao momento
do Participante
empre atenta às tendências do mercado global de Previdência, a Previbayer anuncia novidades no Plano Bayer
CD: o Programa de Perfis de Investimento Ciclo de Vida.

S

Bastante inovador no Brasil, este modelo já existe lá fora
há bastante tempo, e muito bem-sucedido, principalmente nos EUA e Inglaterra.

O objetivo? Ajustar os investimentos ao momento de vida
de cada Participante, considerando não somente sua idade,
mas seus objetivos de curto, médio ou longo prazo:

A iniciativa é de grande importância, sobretudo nos
momentos de maior instabilidade da nossa economia,
porque traz opções mais conservadoras ou não, de
acordo com o momento de vida e disposição ao risco de
cada Participante.

•

se está bem longe da aposentadoria e, em função
disso, está disposto a arriscar mais, em busca de
ganhos maiores;

•

se precisa compor mais sua renda e pode correr
certo risco, pois tem um bom tempo ainda para se
aposentar;

•

se está perto de se aposentar, precisa continuar
acumulando recursos, mas com nível baixo de risco;

•

se vive o momento de usufruir sua reserva, incorrendo em baixíssimo risco, já que depende hoje desta
reserva para viver.

2. O QUE MUDA NA PRÁTICA?
LN: Agora temos quatro perfis de investimento (antes
eram 3). A nomenclatura mudou e o percentual de risco
também. Um novo perfil foi criado, mais arrojado, destinado a quem busca maior rentabilidade e pode correr
mais risco: é o perfil 20 anos ou mais para se aposentar.
“A partir de agora, oferecemos também a opção de Investimentos no Exterior”, complementa.

Lucas Nóbrega, Diretor Superintendente da Previbayer
conversou com a Equipe do Previbayer News para explicar
as principais mudanças. Confira a entrevista na íntegra, e
bons investimentos!

3. QUAIS SÃO OS PERFIS DO CICLO DE VIDA?

•

Perfil aposentado

1. POR QUE IMPLANTAR O CICLO DE VIDA?

•

Perfil de 0 a 10 anos para se aposentar

•

Perfil de 10 a 20 anos para se aposentar

•

Perfil 20 anos ou mais para a aposentadoria

Lucas Nóbrega (LN): O princípio do Ciclo de Vida é o
mesmo dos perfis de investimento convencionais, mas
com uma nomenclatura nova, que reforça o direcionamento em função da idade.
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LN: Estão sendo criados 4 (quatro) Perfis de
Investimento:
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4. QUAL O CONCEITO BÁSICO DO CICLO DE VIDA?
LN: O Ciclo de Vida respeita a regra de que a pessoa deve
seguir uma diminuição paulatina de risco conforme vai
envelhecendo. O Programa não altera drasticamente o
que existe hoje na Previbayer; na verdade, está sendo
criado um sistema de “de-para”:
•

O perfil Conservador se tornará o Perfil Aposentado;

•

O Moderado se tornará 0 a 10 anos;

•

O Arrojado se tornará 10 a 20 anos.

Estamos, conscientemente, assumindo uma atitude mais
conservadora, diminuindo um pouco o risco para cada
um dos perfis. A expectativa, com o Ciclo de Vida, é que
o resultado financeiro seja crescente.

CONFIRA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS:
•

NOMENCLATURA DOS PERFIS, que agora se
ajustam ao momento de vida de cada Participante.

•

CRIAÇÃO DE UM 4º PERFIL: “20 anos ou mais
para se aposentar”, com mais risco e, consequentemente, maior perspectiva de ganho.

•

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR passam a fazer
parte da alocação de três Carteiras.

•

REDUÇÃO DO NÍVEL DE RISCO em cada Carteira.

Lucas Nóbrega, Diretor Superintendente da Previbayer

que já tem 60 anos ou mais vai ficar no Perfil Aposentado.
Mas, se ela quiser, pode escolher qualquer outro perfil, até
mesmo o mais arrojado. A pessoa tem direito a escolher
o que lhe desperta maior interesse e faz sentido na sua
estratégia de investimentos.
Todo este processo está sendo conduzido com a máxima
dedicação. Estudamos muito para chegar até aqui, não
foi uma decisão tomada de um dia para outro. Trata-se
de um projeto que levou um ano de discussão e estudo
dentro da Previbayer.

CRONOGRAMA - ETAPAS
5. A MUDANÇA É OBRIGATÓRIA?
LN: A escolha é unicamente do Participante, que deve
preencher o formulário, efetivando a sua opção. Por conta
do lançamento do Ciclo de Vida, o período destinado à
mudança de perfil foi alterado (excepcionalmente), de março
para junho.

A Previbayer trabalha na orientação e comunicação dos Participantes e proporciona a maior
tranquilidade possível.
1ª ETAPA - MARÇO E ABRIL
Implementação. Trabalho de orientação dos
Participantes para escolha dos Perfis.

Caso o Participante deixe de optar por um desses novos
Perfis de Investimento, o seu perfil vai ser alocado de acordo
com o descrito na questão anterior.

2ª ETAPA - MAIO
Participante preenche e envia formulário
efetuando sua escolha até 31/05.

O Ciclo de Vida nada mais é do que trazer o seu investimento particular, de um desses perfis, para o outro,
conforme sua idade vai avançando. Por exemplo: a pessoa

3ª ETAPA - JUNHO
Efetivação dos novos Perfis de Investimento.
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CICLO DE VIDA - CONHEÇA OS NOVOS PERFIS DE INVESTIMENTO
REDUÇÃO GRADUAL DO RISCO
100%

Renda Fixa | Curto Prazo
Renda Fixa | Longo Prazo

0%

20 ou mais anos

Investimentos no Exterior
Risco Moderado
Renda Variável | Alto Risco

0 a 10 anos
10 a 20 anos

Aposentado

PERFIL 20 ANOS OU MAIS
PARA A APOSENTADORIA

PARA A APOSENTADORIA
•

Nível de riscos nos investimentos: Moderado.

•

Indicado para Participantes com até 40 anos
de idade.

Indicado para Participantes de 40 a 50 anos
de idade.

•

•

Composto, em sua maioria, por ativos de
Renda Fixa com foco no longo prazo.

Composto, em sua maioria, por ativos de Renda
Fixa, com foco no curto e no longo prazo.

•

•

Possui, também, ativos de Renda Variável e
Investimentos no Exterior que, juntos, representam aproximadamente 40% do portfólio.

Possui, também, ativos de Renda Variável e Investimentos no Exterior que, juntos, representam
aproximadamente 30% do portfólio.

•
•

Nível de riscos nos investimentos: Moderado
a Elevado.

PERFIL DE 10 A 20 ANOS

PERFIL DE 0 A 10 ANOS
PARA A APOSENTADORIA
•
•

Nível de riscos nos investimentos: Baixo a
Moderado.

•

Nível de riscos nos investimentos: Baixo.

•

Indicado para Participantes de 50 a 60 anos
de idade.

Indicado para Participantes com mais de 60
anos de idade.

•

Composto exclusivamente por ativos de
Renda Fixa, sendo a maior parte alocada
em ativos de curto prazo, indexados à taxa
de juro pós-fixada.

•

Composto, em sua maioria, por ativos de
Renda Fixa, com foco no curto prazo.

•

Possui, também, ativos de Renda Variável e
Investimentos no Exterior que, juntos, representam aproximadamente 20% do portfólio.
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PERFIL APOSENTADO
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CONCEITOS IMPORTANTES!
RELAÇÃO RISCO X RETORNO
Regra básica do mundo dos investimentos: quanto maior
o risco e o tempo em que o dinheiro fica investido, maior
deve ser o retorno. Títulos de longo prazo, por exemplo,
tendem a pagar uma taxa de juro maior, como recompensa ao investidor, por não mexer naquele dinheiro
durante um prazo pré-estabelecido.
RENDA FIXA

sendo redefinidos por conta de diversos eventos que
afetam as empresas emissoras dos papeis, a economia e
o próprio mercado financeiro.
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

São vistos hoje como boa alternativa de diversificação
da carteira, pela variedade e qualidade dos ativos lá fora.
No Ciclo de Vida, este mandato engloba os investimentos
em ativos de Renda Variável que buscam atingir retornos
diferenciados no longo prazo.

De forma simples, investir em Renda Fixa significa
emprestar dinheiro para uma instituição, que pode ser
um banco, uma empresa ou para o Governo. Por este
empréstimo, o investidor recebe uma remuneração.
Os investimentos em Renda Fixa são aqueles que têm
sua remuneração, ou forma de cálculo, previamente
definida no momento da aplicação. O rendimento é
conhecido previamente (juro prefixado) ou atrelado a
determinados indexadores (taxa de câmbio ou de inflação, taxa de juro etc.).
RENDA VARIÁVEL

Neste caso, o investidor não tem como saber previamente
qual será a rentabilidade que poderá obter, ao optar por
esta classe de ativos. Fazem parte dessa categoria os
investimentos em ações. Como o próprio nome diz, os
preços dos ativos sofrem variações a todo momento,

Para saber mais sobre a definição e a composição dos perfis, acesse www.previbayer.com.br
DÚVIDAS, COMENTÁRIOS?
Telefones.: (11) 5694-7000
e-mail: previdência@bayer.com

Novidades Previbayer
Para atender ainda melhor nossos Participantes, a Equipe Previbayer conta com
dois novos integrantes, que apresentamos nesta edição:

VITOR AMORIM

WILLIAN ZANCHETTA

Vitor tem 28 anos, é solteiro e mora
em Santos. É formado em Ciências
Contábeis e veio para a Previbayer
para atuar nos processos da Área de
Contabilidade.

É casado e tem 24 anos. Está
cursando o último ano de Ciências
Atuariais e veio para atuar na área de
Comunicação da Previbayer.

Analista Contábil

Assistente de Comunicação/
Previdência
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Por Dentro dos Investimentos

Seu futuro:
Não adie a decisão de investir
Para onde foi meu dinheiro? Essa sensação é bem
comum ao final de cada mês. A saída é ter controle
do orçamento, saber exatamente onde seus recursos estão sendo utilizados e, principalmente, criar o
hábito de poupar e investir.
Não espere o mês acabar, para investir o que sobrar. Essa
tática, definitivamente, não funciona. Faça o contrário
(mas conheça bem seu orçamento primeiro): logo que
receber seu salário, invista um percentual.
No caso do Plano Bayer, lembre-se: sobre a sua contribuição básica, feita mês a mês, há contrapartida da empresa
(que contribui com o dobro), um reforço e tanto no seu
planejamento!
Programe-se também para realizar contribuições voluntárias e esporádicas utilizando sua restituição do Imposto
de Renda, o pagamento de férias e o décimo terceiro.
Algumas desculpas são bem comuns para adiar a decisão de investir. O caminho é evitá-las: quanto antes
você começar a aplicar os seus recursos, mais o tempo
irá trabalhar a seu favor! A seguir, listamos as mais
comuns.
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FUJA DE PENSAMENTOS ASSIM:
• “tenho muito tempo para pensar no futuro, ainda
sou muito novo”;
• “não sobra dinheiro para investir”;
• “só os ricos investem”;
• “com a crise, melhor não pensar nesse assunto”;
• “posso perder meu dinheiro se eu investir”.

Conhecendo melhor suas contas, você terá condição de
planejar muito melhor o seu futuro.
Busque o máximo de informações que puder, para se
sentir seguro. Lembre-se que, ao investir na Previbayer,
você conta com uma equipe de profissionais capacitados,
dedicados a cuidar muito bem dos seus investimentos e
a procurar os melhores resultados.
Identifique e respeite o seu perfil como investidor, analisando muito bem os seus objetivos e, principalmente,
a forma como você reage ao risco. Pense nisso, e bons
investimentos!

Espaço Anabay
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A importância das relações sociais
na terceira idade
Por: Mariana Almeida*

A

tualmente muitas pessoas ainda têm uma visão mistificada da terceira idade, com a ideia de que, com o
avançar da idade, os idosos diminuem suas redes de relações sociais, tornando-se menos satisfeitos com a vida.
Embora muitos pensem que envelhecer significa deixar
de se desenvolver, adoecer e afastar-se de tudo, na
verdade existem possibilidades de a pessoa continuar
ativa e de manter uma boa qualidade de vida.
Enxergamos hoje um movimento muito forte com relação aos espaços dedicados à terceira idade: Centros Dia,
Centros de Convivência, Centros de Referência, Universidades da Terceira Idade, entre outros. Estes espaços
promovem atividades em grupo direcionadas aos idosos,
com diferentes objetivos. Porém, a interação promovida
nas atividades gera um retorno extremamente significativo a cada um dos participantes.

As relações sociais também promovem o bem estar
mental na velhice. A ausência de convívio social pode
causar severos efeitos negativos na capacidade cognitiva geral, além de depressão. As pessoas que estão em
contato com outras podem ser mais inclinadas a ter hábitos saudáveis, a ajuda dada ou recebida contribui para o
aumento de um sentido de controle pessoal, tendo uma
influência positiva no bem estar psicológico de cada um.
Entendemos, portanto, que a interação social é um
fator de proteção no envelhecimento ativo e saudável, e
deve fazer parte do nosso curso de vida. Assim, quando
chegarmos à velhice, não nos sentiremos desamparados.
Também devemos sempre lembrar da importância de
estabelecer novas relações, nos inserirmos em grupos e
estarmos ativos em nossa comunidade!

A interação social gerada entre os idosos desenvolve o
senso de bem-estar nos mesmos, assim como a melhora
no funcionamento físico. As redes sociais que se estabelecem com o contato contínuo dos idosos podem ser
fontes protetoras e mantenedoras de saúde.

“O mais importante da vida não é a
situação em que estamos, mas a
direção para a qual nos movemos.”

Estudos indicam um aumento na qualidade de vida e na
longevidade em idosos que apresentam uma vida social
intensa. A vida social do idoso não se resume apenas
à participação dele nos grupos de terceira idade, mas
também à boa relação com sua família, ao envolvimento
em grupos de sua comunidade, como um grupo religioso,
por exemplo.

Diante disso, queridos amigos e associados da Anabay,
curtam os seus familiares e amigos, encontrem-se, façam
passeios em conjunto e/ou alguma atividade, e verão
como a vida ainda vale a pena ser vivida.

Oliver Wendell Holmes, médico e escritor

(*) Mariana Almeida é Gerontóloga pela UFSCar,
Vice-diretora Financeira da Associação Brasileira de Gerontologia.

Vale lembrar que a qualidade dos contatos sociais é mais
importante do que a quantidade. A capacidade de interação social varia de pessoa para pessoa: não significa que
aquele que tenha menos contatos possua uma qualidade
de vida pior do que aquele que possui mais contatos.
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Educação Financeira

Finanças Pessoais
Quais lições
podemos aprender
com a crise?

A

experiência de vida mostra que as grandes dificuldades geram grande aprendizado. Trazendo isso para o
planejamento financeiro, pode-se dizer que os momentos
de crise econômica proporcionam excelentes lições e, até,
oportunidades.
O cenário turbulento de preços altos, subida dos juros,
recuo do crescimento econômico e de desemprego acaba
nos levando à reflexão, diante da necessidade de rever
hábitos e lidar melhor com o dinheiro.
É natural que nossa postura mude: as famílias ficam
mais atentas às notícias, há uma preocupação maior
com o uso dos recursos, o tema “economia” se torna
mais presente em cada lar. Mas vale alertar: deve-se tirar
grandes lições do momento atual, mas sem deixar se
levar pelo pessimismo.
Trata-se de uma transição: o caminho é vivenciá-la da
melhor maneira, colocando em prática algumas lições
agora que poderão ser assimiladas por toda a vida, modificando hábitos.
REVEJA SEUS CONCEITOS!
Faça um rápido balanço dos seus hábitos de consumo.
Os momentos de instabilidade pedem uma revisão geral
do seu planejamento financeiro, e não apenas dos seus
investimentos. Diante da alta dos juros e dos preços
(inflação), o melhor a fazer é adiar algumas decisões de
compra e poupar um pouco mais, seja para construir uma
reserva de emergência ou para realizar planos de curto,
médio ou longo prazo.
Lembre-se: todo planejamento financeiro deve ser ajustável a cada etapa da vida.
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LIÇÕES IMPORTANTES
A seguir, confira alguns ensinamentos importantes que têm sido bastante recomendados neste
momento, mas que devem ser incorporados em seu
dia a dia para toda a vida. E melhor: transmitidos
de pais para filhos!
• mantenha seu orçamento sempre em dia;
• pesquise preços e compare condições de
pagamento;
• use o crédito de forma consciente;
• evite o parcelamento;
• tenha cuidado com os juros do seu cartão de
crédito e do cheque especial;
• crie hábitos de economia em família;
• cultive o hábito de poupar;
• conte sempre com uma reserva de emergência;
• reveja hábitos de consumo: faça menos refeições fora de casa, evite compras por impulso,
racionalize o uso do seu carro, leve lista de
compras ao supermercado, avalie substituir
alguns produtos e serviços para economizar.

Por último, a lição mais importante: dinheiro não é tudo!
Ele deve ser um meio para realizar seus sonhos, nunca
um objetivo final. O planejamento financeiro tem como
princípio a vida em equilíbrio.
Dedique tempo à família, aos amigos, às atividades que
lhe fazem bem. Viva em harmonia, cuidando bem das
suas finanças, mas cuidando bem de você!

Sua Vida, Nossa História
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PAI E FILHA
Vida doméstica

e parceria

D

epois de residir a vida toda em São Paulo, Sr. Armando
Caramico Filho, divorciado, 58 anos, decidiu mudar-se para Presidente Prudente-SP com a filha, Mayara,
para que ela pudesse seguir seus estudos. A jovem, com
19 anos, cursa a faculdade de Enfermagem.
Sr. Armando gosta de caminhar e realiza algumas tarefas
de bicicleta, como ir ao banco na cidade vizinha. Costuma
dar todo o suporte à filha e se define hoje um “dono de
casa”. “A cidade é pequena e o clima é muito quente aqui,
então prefiro resolver tudo de manhã”, conta.
Sr. Armando aposentou-se na Bayer em 2012, depois de
35 anos de trabalho. Foi seu único emprego. Seu último
cargo foi Controlador Administrativo. “Primeiro, cuidava
dos arquivos de todos os setores da empresa, depois essa
tarefa foi terceirizada e passei a me dedicar ao arquivo da
Contabilidade. Mas, ainda assim, atendia a várias consultas de outras áreas, sempre que era preciso”, lembra.
“Comecei na Bayer em 1977. Fiz meu primeiro teste para o
emprego no início daquele ano. “Eu dizia ao meu pai que
queria trabalhar, e ele me falava para estudar. Na verdade, eu
sentia que não estava fazendo nem uma coisa nem outra,
então resolvi procurar emprego”, pondera.
PLANEJAMENTO DA APOSENTADORIA
Sr. Armando nunca fez contribuições e se aposentou pelo
Plano Bayer BD, que considera hoje como “uma mão
na roda”, por tudo que lhe possibilita realizar. Recebe
também aposentadoria pelo INSS, sua filha faz estágio no
período da tarde e conta com uma ajuda de custo.
NA APOSENTADORIA
Embora quisesse muito descansar e levar a vida sossegado, Sr. Armando conta que estranhou bastante quando a

aposentadoria finalmente aconteceu: “parecia que eu estava
de férias e que iria voltar a trabalhar logo”. Como hobby,
gosta muito de ouvir música. “Tenho muitos CDs, vinil, DVD.
Ouço rock, blues, reggae e música clássica”, revela.
Para ele, a aposentadoria tem, como pontos positivos, a
liberdade em relação ao tempo: sem obrigação de levantar cedo, de pegar ônibus lotado, sem hora marcada para
nada, sendo “dono da sua rotina”, como define.
Em contrapartida, aponta como lado negativo a saudade dos
amigos dos tempos de Bayer. “Tenho contato via internet com
alguns, mas fica difícil encontrá-los por causa da distância”.
Sr. Armando conta que foi ao primeiro encontro dos
aposentados Previbayer, e depois não conseguiu mais
comparecer. “Queria ter ido à festa do ano passado, mas
minha filha estava em período de provas e eu não queria
deixá-la sozinha. Na próxima iremos sim!”, garantiu.
PLANOS PARA O FUTURO
Mayara conclui sua faculdade em 2017, quando irão
decidir se continuam em Presidente Prudente, se retornam para SP ou se mudam para outra cidade (pensam
em Boituva). “Não temos planos ainda, estamos começando a falar neste assunto, temos tempo para resolver
com calma”, explica Sr. Armando.
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Carpe Diem

Hora do PIQUENIQUE!
C

onhecer novos lugares, contemplar a natureza, curtir momentos de
relaxamento ao ar livre, divertir-se com a família e/ou amigos e, ainda,
saborear uma refeição saudável e econômica.
Gostou? Essas são apenas algumas das vantagens de fazer um bom piquenique. Nesta edição, sugerimos alguns lugares para realizá-lo. Aproveite!

SÃO PAULO
JARDIM BOTÂNICO
Unidade de Preservação onde é possível conhecer mais
sobre as plantas e aproveitar o contato com a natureza.
Possui vários espaços ideais para piqueniques, mas não
é permitido entrar com bolas, animais e churrasqueiras,
nem fazer barulho excessivo.
No passeio, vale conhecer a Trilha da Nascente do Pirarungáua, as estufas, o Lago das Ninféias e o Jardim dos
Sentidos.
Horário: terça a domingo e feriados, das 9h às 17h
Ingressos: R$ 5. Estudantes e idosos acima de 60 anos
pagam meia. Crianças até 04 anos e portadores de
necessidades especiais não pagam.
Endereço: Av. Miguel Stéfano, 3.031 – Água Funda
Informações: (11) 5067-6000;
site: www.ibot.sp.gov.br

PARQUE DA ÁGUA BRANCA
Além de grande área verde que permite a contemplação,
o Parque da Água Branca tem como principais atrações
o Aquário (ingresso R$ 2), a Arena (utilizada para cursos
de equitação, além da prática de corrida e caminhada),
o Espaço Leitura (com oficinas culturais, apresentações
musicais, teatrais e circenses aos fins de semana), Praça
do Idoso e Espaço Melhor Idade (destinado a bailes, aulas
de Tai Chi Chan e artesanato). Há também a trilha do

10

Pau Brasil e a Casa do Caboclo, onde é possível provar
a cavaca (broa de milho assada na chapa do fogão à
lenha), acompanhada de café, bolo de fubá, ao som da
boa moda de viola.
Horário: todos os dias, das 6h às 22h, entrada gratuita.
Casa do Caboclo: de terça a domingo, das 9h às 19h, com
música aos fins de semana e feriados.
Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 455 – Barra Funda
Informações: (11) 3803-4200;
site: http://parqueaguabranca.sp.gov.br

PARQUE DO PIQUERI
Com uma área de 97.200 m2, este é um dos poucos
parques da cidade que ainda tem churrasqueiras. Ao
lado delas, mesas de concreto facilitam a refeição das
famílias que passam o dia no local.
O local conta também com áreas de estar, pista de
Cooper, bicicletário, campo de futebol de areia, quadra
de campo, quadras poliesportivas, aparelhos de ginástica,
playgrounds, lago, palco para apresentações, estacionamento, sanitários, conchas de bocha e ponto de leitura.
Horário: todos os dias, das 6h às 18h, entrada
gratuita.
Endereço: Rua Tuiuti, 515 – Tatuapé
Informações: (11) 2097-2213
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RIO DE JANEIRO
PARQUE LAGE
Patrimônio histórico e cultural da Cidade, Parque Lage
fica aos pés do Morro do Corcovado, perto do Jardim
Botânico. Encanta seus visitantes, seja pela programação
cultural da EAV (Escola de Artes Visuais), localizada no
pátio interno, seja pela possibilidade de passeios no clima
bucólico de sua área verde.
Destaques: lago e ilhas artificiais, pontes com trabalhos em rocaille (forma de arte surgida na França, estilo
rococó), coreto e gruta. Pode-se também circular dentro
de uma das cavernas artificiais e admirar os aquários
incrustados nas paredes.
O parque oferece ainda trilhas (que levam ao Cristo
Redentor), chafariz, áreas para piquenique e descanso.
Possui estacionamento.
Horário: todos os dias, das 8h às 17h. entrada gratuita.
Endereço: Rua Jardim Botânico, 414 – Jardim
Botânico
Informações: (21) 3257-1800

BOSQUE DA BARRA
Além de oferecer áreas de lazer e passeio, o parque é
uma reserva ecológica, onde são preservados a vegetação natural das áreas originais e animais que originalmente habitavam o local. Uma caminhada silenciosa pelo
parque possibilita ver cotias, saguis e diferentes aves.

Dentro do bosque é comum ver pessoas carregando suas
cestas para piquenique. No gramado do lago, há uma
área destinada a essa finalidade. O local conta também
com mesas e bancos de cimento, além de parque para
as crianças.
Horário: todos os dias, das 7h às 17h. Entrada gratuita
Endereço: Av. das Américas, 6.000 – Barra da Tijuca
Informações: (21) 2224-8088
site: www.rio.rj.gov.br/web/fpj

PARQUE NACIONAL DA TIJUCA
O acesso ao Parque Nacional da Tijuca é feito pelo Alto
da Boa Vista e é um dos lugares com mais atrações para
as famílias com cachoeiras, pequenas trilhas, capela
Mayrink e mirantes.
Para fazer piquenique, há uma área específica com
churrasqueiras, mesas e bancos, no setor Floresta, uma
grande área verde bem no coração da cidade. Também
conhecido como Floresta da Tijuca, o que não falta neste
setor é natureza e espaços privilegiados de recreação
para aproveitar o dia com amigos, família e com as
crianças. O local concentra também várias trilhas.
Horário: todos os dias, das 8h às 17h. Entrada gratuita
Endereço: Praça Afonso Viseu, s/nº – Alto da Boa Vista
Informações: (21) 2491-1700;
site: www.parquedatijuca.com.br/#setor?id=1
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Vida Nova

Hora de usufruir
Damos as boas-vindas aos novos aposentados da Previbayer. Desejamos muita
saúde, prosperidade e qualidade de vida a todos:
PLANO BD

PLANO CD

• Carlos Roberto Munhoz Batista

• Alberto Pereira da Rocha

• Claudio Carboneli Ribeiro

• Arariboia Jacinto da Silva

• Eduardo Costa Freixo

• Carlos Alberto Silva

• Jaime Santino da Silva

• Carlos Lopes C. Gomes

• Jorge Cardoso Donario

• Eduardo Monteiro

• José Mário Luckmann

• Gilberto Barbosa

• Mauro Sérgio Francisco Campos

• Maury de Souza Paiva

• Paulo Cesar de Figueiredo Ferreira

• Sebastião Calixto da Silva

• Sérgio Antonio Vieira

• Vinícius Augusto Coelho

• Sérgio Bertling Veloso

• Wellington Gomes Victorio

• Valmir Gomes

• Wilson Batista

Canais de Atendimento
A Bayer disponibiliza aos aposentados Canais de Atendimento para esclarecimento de dúvidas, envio de sugestões
e tantos outros assuntos. Sempre que necessário, não deixe de procurá-los:

RH

Previbayer

Assunto:
Seguro de Vida, Assistência Médica
e Assistência Odontológica

Assunto:
Todos os assuntos relacionados a
Previbayer

Tel.: 0800.770.2293
E-mail: brhrdirect@bayer.com

Tels.: 5694-7000 / 0800.818.2020
E-mail: previdencia@bayer.com

Envie suas dúvidas e sugestões.
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