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PALAVRA DO DIRETOR
Caro Participante,
Mais um ano está acabando, e este especialmente foi um
ano de muitas surpresas e desafios, repleto de mudanças
no Brasil e no mundo. Apesar de toda essa turbulência,
nós na Previbayer temos nos empenhado para manter a
rentabilidade positiva e a segurança nos investimentos,
fortalecendo o futuro dos nossos Participantes.
2017 trará novos desafios, dentre eles um novo processo
de migração do Plano BD para o Plano CD, e as definições da fusão entre a Bayer e a Monsanto, mas não se
preocupe pois manteremos você sempre informado.
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Essa edição também é especial pois é a 20ª publicação do Previbayer News, onde muitas histórias já foram
escritas, mas faço o convite para que você também nos
conte a sua, pois estamos sempre buscando manter esse
canal de contato com você!
Lembre que, sempre que precisar, a Previbayer estará a
sua disposição por e-mail, telefone e no atendimento
presencial.
Um grande abraço, ótima leitura e boas festas!
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RAIO-X PREVIBAYER

TOTAL DE BENEFÍCIOS PAGOS
PLANO

BD

PLANO

(Em R$)

CD

APOSENTADORIA

2.659.733,41

1.220.932,49

APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ

202.642,96

12.081,80

PENSÃO POR
MORTE

255.330,23

143.101,17

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO
DOS ÚLTIMOS 10 ANOS (Em R$)
Mês

Ano

BD

CD

Total

outubro

2016

904.827.036,67

713.825.706,25

1.618.652.742,92

dezembro

2015

838.475.741,82

596.710.755,29

1.435.186.497,11

dezembro

2014

738.953.892,10

528.496.324,58

1.267.450.216,68

dezembro

2013

919.335.791,81

242.766.825,99

1.162.102.617,80

dezembro

2012

947.105.597,44

216.386.011,45

1.163.491.608,89

dezembro

2011

753.331.736,90

171.087.182,30

924.418.919,20

dezembro

2010

720.238.315,70

141.531.692,68

861.770.008,38

dezembro

2009

669.700.060,04

118.007.976,26

787.708.036,30

dezembro

2008

598.506.555,42

93.461.056,15

691.967.611,57

dezembro

2007

513.865.589,54

89.546.499,64

603.412.089,18

dezembro

2006

543.272.472,05

71.853.943,31

615.126.415,36
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DESTAQUES PREVIBAYER

FESTAS DOS

APOSENTADOS
Novembro foi o mês dos Encontros dos Aposentados
Previbayer! O clima foi de descontração, animação e
alegria nos dois encontros, realizados nos Clubes Bayer
do RJ e de SP (11 e 18/11).
As festas foram inspiradas nos Anos 70, com decoração
e músicas da época, apresentadas por bandas ao vivo.
Além disso, os convidados puderam registrar os momentos com fotos divertidas, impressas e entregues na hora
e aproveitar o almoço com muito churrasco, bebidas e
sobremesas.
Para recordar estes momentos, houve a distribuição de
brindes (copos temáticos e agendas), além de sorteios
de mais de vinte prêmios.
Acompanhe as fotos e sinta um pouco desta animação!

BELFORD ROXO/RJ
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DESTAQUES PREVIBAYER

SÃO PAULO/SP
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ESPAÇO ANABAY

NATAL

TEMPO DE REFLEXÃO!

Já é Natal na Terra, Jesus!
Natal quer dizer nascimento, vida, crescimento...
E o Natal de Jesus tem um significado muito especial
para o Mundo.
Devemos refletir sobre o Natal todos os dias,
vivenciando-o da melhor maneira possível.
Devemos ter consciência de que o Natal é muito mais do
que fazer uma doação a alguém precisando de ajuda.
É muito mais que a troca de presentes, tão costumeira
nessa época.
É muito mais que reunir a família e cantar.
É muito mais que promover o jantar da empresa e
reunir patrões e empregados em torno da mesma mesa.

A confiança no bem;
O tesouro da sua paz;
Promessa e luz de longas eras.
Acreditar em dias melhores, lutar por uma vida melhor;
ser a própria esperança e levar esperança ao próximo.
Agir todos os dias para se tornar um ser humano melhor.
Finalmente o sentido do Natal é pedir ao Senhor
o dom da humildade, para que tenhamos a precisa
coragem de seguir seus exemplos. Afinal, todos
somos filhos de Deus!
A ANABAY deseja a todos um
Natal de Reflexão, Amor e Luz!

O sentido do Natal é:
A alegria do lar;
A música da oração conjunta;
As mãos dadas, durante a mensagem de amor,
antes da ceia;
A fé diante dos desafios da vida;
Um apelo familiar à fraternidade;
O júbilo da esperança, diante dos momentos difíceis;
O agradecimento pela bênção do trabalho;

Gisela Berail e Acácio Abrunhosa – Equipe Anabay

ERRATA
Esclarecemos que o texto “Recomeço”, abordando os Centros de Convivência para a Terceira Idade, publicado na edição passada,
é de autoria da Anabay, que nos cedeu gentilmente para veiculação em nosso Boletim. Pedimos desculpas pelo equívoco.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

13º SALÁRIO
PLANEJE O USO DO DINHEIRO EXTRA!
“Dinheiro na mão é vendaval...” Como diz a música de
Paulinho da Viola, Pecado Capital, é preciso planejar bem
o uso do dinheiro, para não perdê-lo de vista.

controle algum. Você terá que pagá-las depois! Antes de
efetuar o pagamento, simule o efeito dessas prestações
na sua planilha de orçamento.

Que tal aproveitar a entrada de renda extra, como
o 13º salário, restituição do Imposto de Renda, pagamento de férias, para organizar melhor suas finanças?

Atenção às despesas de início de ano

O uso planejado permite regularizar sua situação financeira, realizar sonhos de consumo, poupar para o futuro
etc. Tudo depende de você se organizar!
Para ajudar nesta tarefa de “arrumar a casa” e receber
bem 2017, listamos algumas dicas. Confira!
Conheça a sua situação financeira
A melhor forma de saber como direcionar seus recursos
é traçar um diagnóstico da sua saúde financeira hoje.
Para isso, mantenha sua planilha de orçamento em dia,
considerando suas receitas e seus gastos, incluindo um
valor correspondente às despesas extras.
Nada de pendências
Caso você tenha dívidas, procure priorizá-las, utilizando
o dinheiro extra para amenizar a situação. Opte por
pagar primeiro as mais altas, ou seja, sujeitas a taxas
de juros maiores.
Caso não queira pagar tudo de uma vez, trace uma
estratégia e negocie prazos e condições.
Segure seus impulsos
Se suas finanças estiverem em ordem e você optar por
fazer suas compras de final de ano com o dinheiro do
décimo terceiro salário, controle-se: por mais que seja
um ganho extra, merece planejamento.
Na intenção de esticar seu décimo terceiro salário,
cuidado para não sair parcelando todas as compras, sem

Lembre-se que o primeiro trimestre do ano é sempre
marcado por despesas extras altas, como a compra do
material escolar e uniforme, o pagamento de IPTU e
IPVA. Que tal guardar uma reserva pra isso?
Contas em dia? Aproveite para poupar!
Caso não precise do dinheiro agora, a melhor alternativa é investi-lo, pensando no seu futuro. A renda extra
pode representar um reforço no planejamento da sua
aposentadoria, já pensou nisso?

PROCESSO DE MIGRAÇÃO
ATENÇÃO AOS PRAZOS
Cumprindo o nosso cronograma, lembramos que,
no início do ano, serão enviadas as cartas de
Migração aos Participantes, que terão o prazo de
90 dias para optarem.
VALE LEMBRAR: caso não migrem para o
Plano CD, os Participantes ficam automaticamente no Plano BD.
De posse dos Termos de Migração e após o
encerramento do período de opção, a Previbayer
fará a transferência das reservas do Plano BD para
o Plano CD.
Para saber mais sobre este assunto, acesse
nosso site:
http://www.previbayer.com.br/pt/migracao/

7

SUAVIDA, NOSSA HISTÓRIA

TRAJETÓRIA
DE MUDANÇAS
VIAGENS E MUITO
APRENDIZADO
A trajetória do Sr. Washington Honório Ferreira na área
comercial da Bayer envolveu muitas viagens e mudanças
de residência, com sua família.
Seu início de carreira foi em São Paulo. Depois, foi
promovido a chefe de propaganda médica e se mudou
para o Recife, época em que se casou. Voltou a SP como
Assistente de Marketing, depois passou a Supervisor de
Vendas e Propaganda Médica. Mudou-se para Ribeirão
Preto e depois de algum tempo, passou a trabalhar em
Porto Alegre, como Gerente Regional (Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul).
Voltou novamente a Ribeirão Preto, como Gerente
Regional SP Interior, depois SP Capital e por último,
ocupou o cargo de Gerente Nacional de Vendas,
também em SP.

Bem estar e realização de sonhos
Sr. Washington cuida bem de sua saúde: combate a
ociosidade (que, segundo ele, pode ser um ponto negativo da aposentadoria), procura praticar atividades físicas e realiza os exames preventivos de saúde.
Tem por hábitos a leitura e o estudo: “terminei o curso
de espanhol e agora estudo grego e também hebraico”.
Costuma viajar com a esposa e revela grande encanto
pelo Oriente Médio. Gosta de trilhar itinerários percorridos por grandes nomes da história, conforme citou:
“fizemos o caminho de São Paulo, de Jerusalém a Roma,
de Alexandre da Macedônia, de Agamenon. Agora, sonho
em conhecer o monte Ararat, na Armênia”, revela.
O caminho da aposentadoria é poupar sempre

“Nessas viagens pelo Brasil, fiz muitas amizades, conheci
muita gente: médicos, enfermeiras, secretárias, distribuidores, funcionários de repartições públicas, de hotéis.
Posso dizer que conheço bem todas as cidades do Brasil
com mais de 100 mil habitantes, e 60% das que possuem
mais de 50 mil habitantes”. O Sr. Washington conta ter
sentido muita falta dos amigos e do ritmo acelerado,
ao se aposentar.

Sr. Washington conta que foi poupando ao longo da
vida, para o futuro dos filhos e para sua aposentadoria.
Sua esposa nunca trabalhou, mas sempre contribuiu
ao INSS e hoje recebe o benefício. São bem disciplinados em relação às finanças, não usam limite de cheque
especial, controlam muito o uso de cartão de crédito.
“Quando vamos viajar, planejamos tudo antes, guardamos dinheiro para não ficar com pendências. Só fazemos
o que dá pra ser feito, sem exageros”, comenta.

Aposentou-se em 2002, ano em que saiu da Bayer.
Trabalhou mais 10 anos em uma multinacional, como
Gerente de Vendas. Hoje aos 72 anos, Sr. Washington
mora com a esposa, dona Terezinha, em Jaboticabal. O
casal tem dois filhos: Thiago, 34 anos, administrador e
advogado, e Phelippe, 26 anos, Engenheiro Agrônomo
e especialista em cultivo de café.

“A Previbayer tem um papel muito importante neste
nosso planejamento. Acredito que ela é fundamental
hoje, não apenas para ajudar seus Participantes a garantirem um futuro melhor, mas também para propagar a
educação financeira, fazendo as pessoas entenderem o
quanto é necessário abrir mão de alguns gastos hoje,
para ter qualidade de vida na aposentadoria”, finaliza.

8

MAIS SOBRE A BAYER

BAYER E MONSANTO
VÃO CRIAR LÍDER GLOBAL NA AGRICULTURA
A Bayer e a Monsanto anunciaram, no dia 14 de setembro, a assinatura do contrato de fusão definitiva, sob
o qual a Bayer adquire a Monsanto por US$ 128 por
ação, em uma operação à vista. O Conselho de Administração da Monsanto, o Conselho de Administração da
Bayer e o Conselho Fiscal da Bayer aprovaram o contrato
por unanimidade.
“Temos o prazer de anunciar a combinação de nossas
duas grandes organizações. Isso representa um grande
passo para o nosso negócio Crop Science e reforça a
posição de liderança global da Bayer como empresa
de Ciências da Vida, impulsionada pela inovação e que
ocupa posições de liderança em seus principais segmentos, entregando valor substancial aos acionistas, clientes, funcionários e à sociedade em geral”, disse Werner
Baumann, CEO da Bayer AG.
“Este anúncio é prova de tudo o que conseguimos realizar e do valor que criamos para os nossos stakeholders

na Monsanto. Acreditamos que a fusão com a Bayer
traz muito valor aos nossos acionistas, principalmente
por conta da contraprestação à vista”, disse Hugh Grant,
presidente e CEO da Monsanto.
Soluções melhoradas para produtores
A operação une duas empresas diferentes, mas altamente complementares. Os negócios combinados se
beneficiarão da liderança da Monsanto em Sementes &
Traits e de sua plataforma The Climate Corporation, bem
como da ampla linha de produtos de Proteção de Cultivos da Bayer em uma abrangente gama de indicações e
culturas em todas as principais regiões.
A combinação também reúne as capacidades líderes em
inovação e as plataformas de tecnologias de P&D das
duas empresas, com um orçamento anual proforma de
aproximadamente EUR 2,5 bilhões em P&D.

PARA SABER MAIS SOBRE ESTA NEGOCIAÇÃO, ACESSE MATÉRIA NA ÍNTEGRA:
http://www.bayer.com.br/midia/noticias/visualiza-noticia.php?codNoticia=bayer-emonsanto-criarao-lider-global-na-agricultura
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CARPE DIEM

VAI VIAJAR?

ATENÇÃO AOS SEUS DIREITOS!

Fim de ano, férias e aquela vontade de viajar? É sempre
bom ficar atento aos seus direitos, garantidos pelo
Estatuto do Idoso.
Você sabia que, em alguns casos e cumprindo alguns
requisitos, os idosos têm direito a alguns descontos e
até à gratuidade na compra de passagens?
Transporte público
O Estatuto do Idoso estabelece gratuidade de transporte
público a partir dos 65 anos. No entanto, alguns municípios oferecem este benefício para pessoas acima dos 60
anos. Vale observar as regras da sua cidade e aproveitar!
O Decreto 5.934/06 estabelece passagens gratuitas e/
ou com descontos para idosos em viagens de ônibus,
trens, navios ou outros tipos de embarcações (desde
que cumpridos determinados requisitos). No caso dos
transportes interestaduais, a lei obriga que as empresas
reservem duas vagas gratuitas para idosos, com renda
igual ou inferior a dois salários mínimos, ou desconto
de 50%, no mínimo, quando essas duas vagas gratuitas
forem excedidas.
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Passagens aéreas? Ainda não!
As passagens aéreas não entram nessas regras. Caso
aprovado, o PL 482/2011, em tramitação, estenderá para
voos nacionais os benefícios dos descontos e isenção
em passagens.
Enquanto isso não acontece, o caminho para garantir o
melhor preço é pesquisar, efetuar a compra com antecedência e optar por horários diferenciados.
É possível, também, contatar diretamente as companhias aéreas e verificar se há algum tipo de benefício ou
descontos para pessoas da terceira idade. Experimente!
Cultura e diversão em dia!
Cinema, teatro, espetáculos de dança, exposições, visitas a museus: qual a sua opção preferida? Verifique a
programação cultural da sua cidade e aproveite os benefícios da meia-entrada: pessoas acima de 60 anos têm
direito ao desconto de 50% nos ingressos, apresentando
documento atualizado com foto.
O mesmo benefício vale para parques e outras opções de
diversão. Fique sempre atento aos benefícios que cada

CARPE DIEM
estabelecimento oferece e aproveite-os. Há locais –
como alguns parques de diversão ou temáticos - que
permitem a entrada gratuita dos idosos, com acesso
total aos brinquedos. Informe-se!
Você tem direito, também, ao atendimento preferencial
nos locais públicos. O estatuto prevê que os estabelecimentos devem privilegiar o idoso, garantindo condições especiais e acesso às informações, filas e caixas.

SÃO PAULO

60

E mais: na hora de estacionar seu carro, atenção! Seja
público ou privado, cada estacionamento deve reservar
5% do total de suas vagas para quem tem 60 anos ou
mais, garantindo comodidade e acesso. Para ter direito
a esse benefício, é necessário deixar o cartão do idoso
visível no painel do veículo.
Você ainda não tem o seu? Procure a prefeitura da
sua cidade e conquiste mais esta facilidade.

Em São Paulo, há gratuidade a partir dos 60 anos
nos ônibus da Região Metropolitana, no metrô e nos
trens, mediante apresentação do Bilhete Único Especial do Idoso.

Instruções para conseguir o bilhete único do Idoso: http://bilheteunico.sptrans.com.br/especial.aspx

RIO DE JANEIRO
65

No Rio de Janeiro, a gratuidade é concedida a partir
de 65 anos. Para os ônibus municipais, micro-ônibus, intermunicipais incorporados às linhas urbanas
convencionais e barcas, é preciso agendar o cadastramento pelo site da RioCard e comparecer ao posto de
atendimento escolhido com os documentos.

Informações sobre o RioCard Sênior: https://www.cartaoriocard.com.br/rcc/gratuidade/riocard-senior/
Para o metrô, o cartão deve ser retirado no posto de gratuidade na Estação Central, em dias úteis, das 8h
às 18h. Informações do Metrô Rio: https://www.metrorio.com.br/ComoPagar/Gratuidade
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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

Setembro / Outubro / Novembro
Amancio Ramos Alves
Antonio José de Souza Ramos
Benedito Claudio Pacífico
Carla Roedel da Silva
Claudio Ligeiro da Silva
Edair de Castro Lobato
Elizio Cattete Gomes
Everaldo Mendonça da Rocha
Gilmar Demarque de Souza
Hudson Laiber Pascoal

José Antonio Xavier
Lourival Jacobucci
Marcelo dos Santos Rodrigues
Marcelo Infantozzi
Marcos Antonio de Souza Cabral
Nilberto de Jesus Moreira
Valdeci Barbosa
Walter da Silveira Sarmento
Wander de Moraes Zamith

PLANO CD

Setembro / Outubro / Novembro
Antonio Bento Motta Neto
Carlos Estevão Fasciotti da Silva
Darlene Ricci Pereira
Paulo Fernandes Barboza

CANAIS DE ATENDIMENTO
Aposentado, conte sempre
com a Bayer!
Você, aposentado, conta com diversos canais de atendimento oferecidos pela Bayer, para esclarecer dúvidas ou
enviar suas sugestões.
PREVIBAYER
Todos os assuntos relacionados a Previbayer.
Canais de Atendimento:
E-mail: previdencia@bayer.com
Telefones: (11) 5694.7000 | 0800.818.2020

RH
No RH/Front Office, você pode tratar de assuntos relacionados a Assistência Médica, Odontológica e Seguro
de Vida (carteirinhas, atualização de dados, 2ª via de
boletos bancários).
Canais de Atendimento:
E-mail: hrop_br@bayer.com
Telefone: 0800.770.2293
POSTO DE ATENDIMENTO DA AMIL
Rede credenciada, coberturas e coparticipação.
Belford Roxo: (21) 2189.0786 | Socorro: (11) 5694.5966

www.previbayer.com.br
ou através do QR Code
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facebook.com/previbayer

