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PALAVRA
DO DIRETOR
Caro participante,
É com muita alegria que iniciamos mais um ano
com mais uma edição do Boletim Previbayer. 2018
será um ano de grandes mudanças e novidades
para nossa Entidade, e gostaria de convidá-lo a
participar de cada um desses momentos conosco.
Queremos estar a cada dia mais próximos de
você, sendo seu parceiro em todos os momentos
da sua vida, ajudando a construir seu futuro.
Grave na sua agenda o dia 16 de abril de 2018,
pois teremos uma surpresa especial para todos
vocês.

SAVE THE DATE PÁG.4

Nessa edição temos muitas matérias interessantes, e para você que participou de alguma
migração poderá tirar suas dúvidas sobre o
processo nas próximas páginas e em um vídeo
disponível no nosso site.
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DO APOSENTADO 2018 PÁG.5

Desejo que 2018 seja um ano de muitas conquistas
e alegrias para todos nós.
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Expediente
A Revista Previbayer News é uma publicação da Previbayer – Sociedade de
Previdência Privada, encaminhada e distribuída gratuitamente aos Participantes
Assistidos dos Planos Previbayer.
Rua Domingos Jorge, 1100, Socorro, 04779-900, São Paulo – SP /Brasil

RENTABILIDADES DOS PERFIS DE INVESTIMENTOS
ATÉ JAN/2018 PÁG.9

Patrocinadoras: Bayer S/A, Covestro e Previbayer

IMPOSTO DE RENDA 2018: CONFIRA AS DICAS
PARA NÃO SER PEGO PELO LEÃO PÁG.11

Conselho Fiscal: Rafael Cury (Presidente)/Robson Silva (Conselheiro)/Eduardo
Badyr Donni (Conselheiro).

Conselho Deliberativo: Paulo R Brehmer Serem (Presidente)/Amaury Neves
Cardoso (Conselheiro)/ Elisabete Jabali Rello (Conselheira).

FAÇA PARTE DO NOSSO BOLETIM! PÁG.12

Diretoria Executiva: Lucas Ferraz Nóbrega (Diretor Superintendente – ARPB) /
Williams Lima Batista (Diretor Financeiro – AETQ)/ Eder Jones Bittencourt Corra
(Diretor Administrativo).
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RAIO-X PREVIBAYER

PLANOS BD E CD
Sempre priorizando a informação e a transparência, apresentamos a você dados importantes sobre os Planos
BD e CD.

TOTAL DE BENEFÍCIOS PAGOS (Em R$)
PLANO CD

PLANO BD

2.782.908,86

1.933.011,98

Aposentadoria

213.991,44

Aposentadoria por Invalidez

170.804,96

543.037,95

Pensão por Morte

677.813,87

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

PLANO CD

TOTAL

OUTUBRO 2017

782.980.907,80

987.648.268,26

1.769.717.939,71

DEZEMBRO 2016

910.892.096,41

729.064.658,72

1.639.956.755,13

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

MÊS / ANO

PARTICIPANTES
Ativos
Vinculados
Assistidos
Total Geral

PLANO BD
165

PLANO CD
3525

TOTAL GERAL
3690

158

1242

1400

957

822

1779

1.280

5589

6869
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QUALIDADE DE VIDA

TEMPO DE VIVER SAÚDE!

José, 73 anos, na Academia do Clube Bayer.

A expectativa de vida está aumentando e algumas
perguntas surgem: Como envelhecer de forma prazerosa? Como se preparar para ter uma velhice com
mais saúde, autonomia e integração social?
Estudos indicam que entre as principais causas
de mortalidade na terceira idade estão o declínio
funcional e/ou cognitivo, mais que doenças. Por
isso, é preciso se responsabilizar pela própria saúde,
manter-se motivado e adotar hábitos que incluam
atividade física, cognitiva e social. Dessa forma, é
possível transformar essa época da vida na melhor
fase, vivendo de forma prazerosa, com a sabedoria,
vivência e valorizando muito bem a vida.
Este é o tempo de viver. Viver bem, diferente e
melhor.
Confira os depoimentos de quem já despertou para
essa nova realidade e desfruta da vida hoje com mais
qualidade e bem-estar.

Eveline, 60 anos, na aula de Pilates.

José Caires Rocha, de 73 anos, frequenta a academia do Clube Bayer SP há 28 anos e no mínimo
três vezes por semana. Ele começou num antigo
programa da Bayer chamado HDO, direcionado para
prevenção de obesidade, diabetes e hipertensão com
o foco em melhorar sua qualidade de vida “Atualmente corro 5 km na esteira, pratico musculação e
alongamento. Nem sempre é fácil sair da cama mas
compensa pois sinto muito mais disposição.
Eveline também é um exemplo de motivação.
Com 60 anos, ela faz aulas de pilates, musculação, zumba, cross camp e hit training também no
Clube Bayer. Além disso, ela pratica corrida de rua ao
menos três vezes na semana. Ela adora o ambiente
da academia e se sente mais bem integrada com as
outras pessoas. “Essa rotina de atividades ajuda no
controle da minha saúde corporal e mental, e a estar
de bem com a vida, me faz sentir mais encorajada,
leve e alegre” conta.

SAVE THE DATE

DE 16 A 20 DE ABRIL

Uma grande novidade aguarda por vocês. Se preparem!
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DESTAQUES PREVIBAYER

PREVIBAYER
CELEBRA O DIA DO
APOSENTADO 2018
O dia 24 de janeiro é uma data especial para nós. É dia de relembrarmos as histórias e caminhos daqueles que
marcaram nossa empresa e hoje são exemplos de sabedoria, determinação, foco e trabalho para novas gerações
que chegam.
Nesta data é celebrado o Dia dos Aposentados, um dia para reconhecermos a dedicação e os ensinamentos de
quem mostrou e ainda mostra para nós que tempo é medido em conquistas, desafios e momentos que nos fazem
rir, chorar, amar e aproveitar o melhor que a vida tem a oferecer.
Como parte das comemorações desta data, a Previbayer participou do evento promovido pelas Abrapp, ICSS,
Sindapp e UniAbrapp. Adilson Tolentino foi o escolhido entre os nossos assistidos para acompanhar a cerimônia
que contou com a participação de mais de 200 pessoas, homenagens aos aposentados e palestras sobre longevidade,
planejamento e felicidade.
O diretor-presidente da Abrapp, Luís Ricardo Marcondes Martins apresentou dados impressionantes sobre o sistema
de previdência fechada, que paga mais de R$ 50 bilhões em benefícios por ano a mais de 750 mil aposentados.
Além dele, o subsecretário do regime de previdência complementar da instituição, Paulo Cesar dos Santos ressaltou
a importância dos aposentados na economia e no mercado consumidor.
A Previbayer parabeniza mais uma vez todos os Aposentados, e deixamos nosso agradecimento ao Adilson Tolentino,
por sua disponibilidade e companhia.

BAYER FICA ENTRE AS 50 EMPRESAS
MAIS AMADAS NO LOVE MONDAYS
A Bayer mais uma vez se destacou entre as 50 melhores empresas para se
trabalhar na pesquisa feita pela Love Mondays. A empresa recebeu nota 4,24
e levou o 11o lugar. Os quesitos avaliados foram: remuneração e benefícios,
oportunidades de carreira, cultura da empresa e qualidade de vida. No total
além disso 92% dos participantes recomendam a empresa para amigos: “Eu
tenho muito orgulho em trabalhar na Bayer e recomendo aos meus filhos.”
comentou um dos avaliadores.
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SUA VIDA, NOSSA HISTÓRIA

O HOMEM QUE
ENXERGA O FUTURO
Trabalhar por décadas numa só empresa não é algo tão comum para os dias de hoje. Pioneira na
implantação de previdência privada e preocupada com seus funcionários, a Bayer valoriza a tradição de reter talentos. É o caso do Gerente Nacional de Vendas Hospitalar, Jorge Cardoso Santos,
trabalhando na empresa desde 1987, ele passa adiante os ensinamentos sobre planejamento
e dedicação que adquiriu ao longo da sua trajetória profissional.
Nesses 30 anos de Bayer, recém completados, ele viu sua vida mudar e foi alcançando novas posições, de representante de vendas até a gerência nacional, cuidando hoje da equipe hospitalar da
TA Cardiologia que tem em Xarelto – um dos produtos mais importantes da Bayer e do mercado
farmacêutico.
Jorge é um homem que enxerga o futuro e analisa com paciência os melhores caminhos a seguir
na sua vida e as melhores estratégias para alcançar seus objetivos

Sou um homem muito disciplinado financeiramente,
foi criando linhas de investimentos que consegui meu
patrimônio” afirma.
Por ter esse perfil analítico, ele é um entusiasta da Previbayer. Para o pós-carreira, ele tem um plano
financeiro já definido, e depender somente da previdência social está fora de cogitação “Com a
previdência social, eu receberia em média de 15% a 20% do meu ganho sendo ativo hoje, com a
Previbayer consigo chegar em torno de 60%”.
O preparo econômico começou quando ele entrou na empresa. Foi orientado pela Previbayer
sobre quais investimentos seguir que ele conquistou seus bens desde o primeiro apartamento até
o planejamento da aposentadoria nos dias atuais.
Além das previdências, ele conta com uma reserva para quando ele decidir pendurar as chuteiras
“Todo e qualquer planejamento é fundamental para ter uma estável e manter o padrão de vida
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SUA VIDA, NOSSA HISTÓRIA

Jorge Cardoso Santos (camisa listrada).

na aposentadoria. Por isso, a Previbayer é um
grande diferencial profissional” conta.
O trabalho, o interesse e a curiosidade sobre as
questões financeiras, aquisições e rendimentos
deram a Jorge o reconhecimento dos colegas de
trabalho que o procuram sempre que tem uma
dúvida a respeito da previdência. Ele se sente
recompensado e até disponibiliza para quem
quiser suas planilhas de planejamento.
Para os mais novos, ele dá algumas dicas

Eu sinto que os jovens
não se preocupam em ter
um controle financeiro. É
preciso ter mais disciplina
financeira, evitar gastos
desnecessários, ter pé no
chão e pensar a longo
prazo”.

E orienta :

A previdência privada é
fundamental para os planos
futuros”.
Caminhos para o pós-carreira
Jorge é um homem dos números e resultados,
e no que depender dos investimentos na Previbayer já assegurou seu pós-carreira com mais
tranquilidade. Mas, aos 56 anos com filhos criados e entusiasmo de dar inveja às novas gerações, ele não tem planos definitivos de quando
parar.
A ideia de ficar em casa passa longe. Entre as
opções atuais está ou seguir na carreira ou
ajudar em algum projeto social colaborando
com as pessoas. Ativo e intenso, ele não admite
ficar sem propósito “Como eu tenho know-how
e expertise para produzir mais. Quando sentir
que é o momento de parar, eu decido”.
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DESTAQUES PREVIBAYER

PREVIBAYER REALIZA
WEBINAR PARA NOVOS
MIGRADOS DO PLANO CD
No dia 21 de fevereiro, a Previbayer preparou dois webinars com o especialista em investimentos Rafael Uesato.
Com o intuito de informar como funcionam as aplicações, a apresentação abordou os temas como história da
Previbayer, migração do plano BD para o plano CD, investimentos, entre outros.
Uesato comentou sobre os perfis de investimentos, como funcionam as aplicações, listando o processo de
gestão, segurança, transparência e os segmentos oferecidos, e explicou como as mudanças da economia e da
política podem afetar o sobe e desce de ações e investimentos.
O webinar faz parte de uma série de ações da Previbayer para esclarecer as dúvidas sobre aplicações e rendimentos, e deixar a comunicação mais próxima, simples e inclusiva. Acesse o nosso site e confira o conteúdo
na íntegra: www.previbayer.com.br/pt/educacao-financeira/.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

RESOLUÇÃO QUE DIMINUI
JUROS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS
ENTRA EM VIGOR
O Conselho Nacional da Previdência aprovou
em setembro do ano passado uma resolução que
promove a redução de juros para empréstimos
consignados realizados por aposentados e
pensionistas.
O teto máximo de juros para empréstimos
consignados era de 2,14% e passou a ser 2,08%.
Além disso, também houve redução na taxa de juros
cobrados para o pagamento de dívidas com o cartão
de crédito de 3,06% para 3% e a medida também
reduziu o limite de margem consignável.
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Com isso, o governo pretende diminuir o risco de
inadimplência e impedir o alto endividamento. Os novos
tetos facilitam o acesso ao crédito e possibilitam a
migração de dívidas altas como cartão de crédito para uma
modalidade mais barata.
Segundo a Previdência, a medida foi possível graças
às quedas da Selic (taxa básica de juros) e aguardava a
publicação no Diário Oficial da União para entrar em vigor.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

RENTABILIDADES DOS PERFIS DE
INVESTIMENTOS DO PLANO CD
ATÉ JAN/2018
45,5%

20 anos ou Mais
10 a 20
0 a 10

42,4%
38,4%

38,8%

Aposentado
32,4%

26,0%

13,7% 13,4%
11,6%
9,5%

3,2%

4,7%
2,6%

3,9%
3,0%

1,8%

0,7%

1,8%

O perfil 20+ não possui histórico em 24 e 36 meses.
Em janeiro, as rentabilidades foram diretamente impactadas pela condenação do ex-presidente Lula, mitigando sua possibilidade de participar das eleições e pela divulgação dos resultados de atividade econômica
(IBC-Br) que apresentaram expansão da economia, com isso, todos os perfis foram beneficiados, principalmente os mais longos para aposentadoria.
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DESTAQUES PREVIBAYER

Ser mulher é ser dona, empreendedora e gestora do próprio
futuro. Não é à toa que coragem, sabedoria e dedicação são
substantivos femininos. Feliz dia das mulheres!
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

IMPOSTO DE RENDA 2018
Confira as dicas para não ser pego pelo leão.
Já é possível enviar sua declaração de imposto de renda, o prazo final é até o dia 30 de abril. Para entender melhor,
o imposto de renda é uma taxa que o governo cobra sobre o ganho das pessoas, como salários, aluguéis, prêmios,
etc. Esse valor é pago de acordo com a renda de cada indivíduo. Por isso, é importante reunir todas as informações
com antecedência para evitar erro nas informações e correr o risco de cair na malha fina.

1

Aqueles que são aposentados ou pensionistas da Previbayer, os informes de rendimentos foram enviados
via Correios no último dia 27/02, e você também pode consultá-los no nosso site www.previbayer.com.br,
na área restrita do participante.
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Para participantes ativos, as contribuições básica e voluntária, estarão disponíveis no Informe de
Rendimentos disponibilizado pela sua empregadora (Bayer ou Covestro), e a relação das contribuições
esporádicas foram enviadas pelo correio. Lembrem-se de incluir todos os valores na sua declaração, dessa
forma além de estar em conformidade com a Receita Federal, você diminui sua base para pagamento
do imposto.
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Autopatrocinados e BPDs que tenham feito contribuições para o plano durante o ano de 2017 também
devem receber a relação dos valores via Correios. Em caso de dúvidas ou para mais informações de como
fazer sua declaração, procure um posto da Receita Federal ou um contador.
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Quanto mais cedo você entregar a sua declaração, melhor fica sua situação. Dessa forma, é possível
corrigir eventuais erros sem correria, e você recebe a restituição mais rápido. Além disso, fora do prazo, o
contribuinte fica sujeito à multa de no mínimo R$165,74 e no máximo 20% do valor do imposto devido.
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Os documentos necessários para uma declaração padrão são informe
de rendimentos - fornecido pelo empregador, informes bancários,
documentos referentes a bens e direitos, e documentos relativos a
despesas como comprovantes de pagamentos.
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Pessoas que realizaram uma compra ou venda de bens devem
informar as transações corretamente. Assim como pessoas que
fizeram investimentos. Essas informações devem constar na
ficha de Bens e Direitos e devem ser classificadas (a poupança
por exemplo é o item 41, já o CDB está no código 45).
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Caso tenha tido despesas com saúde, educação e ou com
dependentes, dê preferência pela declaração completa. Assim,
você consegue aumentar o valor da sua restituição.

11

MAIS SOBRE A BAYER

FAÇA PARTE DO
NOSSO BOLETIM!
A Previbayer quer sua ajuda para deixar nosso boletim com a sua cara e ainda mais interativo, com os
temas sobre os quais você mais quer saber. Então, conta para a gente quais assuntos você quer que
sejam abordados na nossa revista. Faça parte, envie um e-mail ou uma carta para o endereço:ereço
abaixo com a sua sugestão de pauta ou dúvida.
E-mail: previdencia@bayer.com
Endereço: Rua Domingos Jorge, 1100 – Socorro – São Paulo / SP CEP 04779 900.

MOMENTO DE USUFRUIR:
Chegou a hora de aproveitar o melhor da vida com mais tranquilidade. Desejamos boas vindas e muita
qualidade de vida aos novos aposentados dos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro de 2018 .

BD

CD

Dezembro
CARLOS ALBERTO BARBOSA RIBEIRO
EDSON ANTONIO GOMES TAVARES
LOUIS PIERRE DE SOUZA GLAT
SERGIO SORROCHE DA SILVA

Dezembro
JORGE LUIS ROVEDA GUIMARÃES

Janeiro
MARCELINO SENA DE SOUZA
OSORIO JOSE DE MORAIS
ANTONIO EMILIO SILVA PARENTES
FABIANO DELOGO DAN
Fevereiro
JOAO MANUEL PEREIRA FERREIRA
JORGE CLEBER DOS SANTOS MORENO
GILSON APARECIDO HERMENEGILDO DE OLIVEIRA
MARCOS ADALBERTO SANTOLIN

Janeiro
DAVI NOGUEIRA MESQUITA
MARCEL DE SOUZA CABRAL
OSWALDO GOMES DE FREITAS FILHO
ARTURO DOMINGUEZ RODRIGUEZ
MARCOS CESAR KOCHENBORGER LEFF
MARIA ANGELA LEITE JULIO
Fevereiro
CLAUDIA GONCALVES PATRICIO DE LIMA]
DANIEL TOLEDO PETENUCCI
HELOISA DE FIGUEIREDO COSTA ZERINGOTA

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

Rua Domingos Jorge, 1.100, 12
Socorro | 04779-900 | São Paulo/SP | Brasil

facebook.com/previbayer

