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Caros amigos,

Sejam bem vindos ao seu novo Boletim Pre-
vibayer!  Como você certamente notou, es-
tamos com um novo visual, mais jovem e 
moderno, com o único intuito que é de estar-
mos a cada dia mais próximos de você, sem-
pre atendendo e superando as suas melhores 
expectativas. 

Essa repaginação faz parte da comemoração 
dos nossos 35 anos de história. Nas próximas 
páginas você vai encontrar todas as novi-
dades e ficar e por dentro de tudo o que acon-
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tece na Entidade. E lembramos aos colegas do 
plano CD flex, que durante todo o mês de junho, 
estará   aberto o período de alteração de Perfis 
de Investimentos, acesse nosso site e conheça 
o Ciclo de Vida, sua melhor opção dentre os 
perfis. 

Esperamos que gostem do novo formato, pois 
todas as mudanças foram feitas pensando em 
você.

Um grande abraço e ótima leitura!

Lucas Nóbrega
Diretor Superintendente

PALAVRA 

DO DIRETOR
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FIQUE LIGADO!

Estatuto 
   Previbayer

Com o objetivo de sermos sempre trans-
parentes com os nossos participantes, 
divulgamos recentemente em nosso site 
as propostas de alteração no regulamen-
to da Previbayer, através do quadro com-
parativo.

Essas alterações têm entre outros objeti-
vos adequar à qualificação da Previbayer 
de acordo com os planos que administra 
e de acordo com seus patrocinadores, 
bem como promover uma melhoria de 

redação, procedimentos adotados pela 
Sociedade e adequação à legislação vi-
gente, dentre outros. A proposta foi en-
caminhada para análise para o órgão 
responsável, Previc (Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar), 
e aguarda aprovação.

Acesse e confira o conteúdo na íntegra:
www.previbayer.com.br/quem-somos/estatuto-previbayer/

RELATÓRIO ANUAL
Todos os anos, nos meses de abril, a Previbayer disponibiliza de forma pública 
os Relatórios Anuais dos dois planos que administra: Plano CD Flex e Plano BD. 
Neste documento tão importante, você encontra de forma simples e concisa 
todas as informações e números da Entidade referentes ao ano de 2017.  

Acesse o nosso site e confira os resultados do seu plano no ano passado: 
www.previbayer.com.br/planos/relatorios-anuais/.

Caso surja alguma dúvida entre em contato conosco que teremos prazer 
em te ajudar.
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Raio X Previbayer
Total benefícios pagos (março/2018):

Aposentadoria  - R$ 2.137.448,85

Aposentadoria por invalidez – R$ 22.546,30

Pensão por morte – R$ 178.131,93

Plano CD

Aposentadoria -  R$ 2.660.103,50

Aposentadoria por invalidez  - R$ 202.466,78

Pensão por morte – R$ 277.605,86

MAR/18

DEZ/17

DEZ/16

DEZ/15

DEZ/14

DEZ/13

DEZ/12

DEZ/11

DEZ/10

DEZ/09

ATIVO

VINCULADO

ASSISTIDO

TOTAL GERAL

791.640.990,97

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

160

152

967

1279

1.031.403.112,12

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

3512

1280

833

5625

1.823.044.103,09

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

3672

1432

1800

6904

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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PERÍODO DE ALTERAÇÃO 
DE PERFIS DE INVESTIMENTO: 
saiba qual escolher

Em Junho começa o período de alteração de Perfis de Investimentos no Plano CD Flex da Previbayer.  
Então, se você tem um perfil com maior grau de risco, mas está próximo de se aposentar e quer
uma opção mais segura, ou se é muito jovem e mesmo assim está no perfil Aposentado, a hora
de mudar é agora!

A Previbayer dispõe de quatro Perfis de Investimentos: 

Perfil Aposentado
Ideal para participantes com mais de 60 anos, pois oferece baixo risco.

Perfil de 0 a 10 anos para a aposentadoria 
Oferece risco baixo à moderado, e é indicado para participantes 
de 50 a 60 anos de idade.

Perfil de 10 a 20 anos para a aposentadoria
Possui foco no curto e médio prazo, com risco moderado. 
Ideal para participantes de 40 a 50 anos de idade. 

Perfil 20 anos ou mais para a aposentadoria
Perfil indicado para participantes que ainda têm uma longa 
trajetória antes de se aposentar. Ideal para pessoas com até 40 anos, 
pois oferece rísco moderado a elevado.

Escolher um perfil de Investimento nem sempre 
é fácil. É preciso ponderar questões como idade, 
carreira e ter consciência dos riscos que deter-
minado perfil possui. Essa escolha é mutável, ou 
seja, ao longo dos anos você precisa fazer ajustes 
de acordo com o seu período atual.

Pensando em oferecer uma maior comodidade aos 
seus participantes, a Previbayer dispõe também do 
Programa de Perfis Ciclo de Vida. Com ele, o par-
ticipante pode ficar mais tranquilo em relação a 
essas escolhas, pois a Previbayer administra essas 
escolhas por você. O modelo de Estrutura de pro-
grama Ciclo de Vida já tem sido utilizado mundo 

a fora, como nos Estados Unidos e na Europa e 
apresentado bons resultados.  

O objetivo do Programa Ciclo de Vida é alinhar 
os investimentos de cada participante de acordo 
com a sua idade e o período atual, levando em 
conta aspectos da carreira e a disposição em 
sofrer certos riscos. Dessa forma, o participante 
sempre terá o plano ideal para o seu momento 
de vida.

Então, se você quiser mudar o seu perfil de inves-
timento, lembre-se que a alteração pode ser feita 
entre os dias 01 a 30 de junho e faça a escolha 
que melhor se adapte a você! 

Acesse o site exclusivo e encontre um material completo com todas as informações sobre 
os perfis e dicas de como fazer a melhor escolha, em www.previbayer.com.br/ciclodevida2018.



PREVIBAYER

A Previbayer está com uma novidade: uma mudança no visual da marca. O lançamen-
to ocorreu em abril, mas as surpresas não param por aí. Se tudo no mundo passa por 
transformações, uma empresa também precisa se modernizar. E foi por estar atenta às 
novidades, que a Entidade resolveu deixar de lado o conservadorismo para trazer uma 
proposta mais jovem e atual.

 
está de cara nova

O objetivo é estreitar ainda mais a relação 
entre a Previbayer e seus participantes, 
desde os antigos até os novos, e mostrar 
para você a importância sobre se ter um 
Plano de Previdência Complementar. A pri-
meira grande transformação foi no logo, 
que está cheio de simbolismos. A mar-
ca pensou em cada detalhe, utilizando 
a psicologia das cores para deixar a sua 
aparência mais moderna. Além disso, a 
própria letra Y da Previbayer é uma rep-
resentação gráfica que chama a atenção, 
representando uma espécie de caminho, 
onde é preciso fazer escolhas. Assim como 
na hora de você tomar decisões sobre o 
seu pós carreira.

Mas não pense que as mudanças 
se restringem apenas ao visual. 

A Previbayer pensou na melhor ma-
neira de você poder acompanhar 
tudo de perto e como melhorar a 
relação com seus participantes. Para 
que isso pudesse acontecer, a marca 
repaginou todo o website a fim de 
torná-lo mais acessível.
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Há também maior periodicidade de con-
teúdo tanto para o site quanto para as 
redes sociais, além de vídeos com dicas 
exclusivas sobre educação financeira e 
previdenciária atualizados. “Estamos tra-
zendo mais conteúdos, tentando estar 
mais presentes no dia a dia do partici-
pante para que ele acompanhe de perto 
o que acontece  na Entidade”, conta Bruna 
Medeiros responsável pela área de Co-
municação.

Para participantes, podem esperar mais 
conteúdo nos boletins, e-mail marketing 
e na própria TV interna das Patrocinado-
ras e uma comunicação mais trans-
parente. Assim você vai ficar por dentro 
de todas as novidades.

A Entidade também promoveu ações 
de lançamento da marca nas sedes das 
Patrocinadoras. Durante alguns dias, 
representantes da Previbayer foram até 
as unidades da Bayer e da Covestro em 
Socorro (SP), Cancioneiro (SP) e Belford 
Roxo (RJ) com o objetivo de apresentar a 
nova marca para os funcionários, tirar suas 
dúvidas e também distribuir moleskines 
(cadernos) junto com um informativo so-
bre as mudanças da Previbayer.

Para compor a campanha foram escolhi-
dos 8 personagens reais, ou seja, pessoas 
conhecidas dentro da empresa, que ade-
riram a algum plano da Previbayer para 
estampar a campanha. Essas 8 person-
alidades foram selecionadas para criar 
uma empatia com o público. A fachada 
do prédio onde está hoje a sede da Pre-
vibayer, dentro da Patrocinadora Bayer, 

também foi customizada a fim de facilitar 
a localização. Durante a semana de lança-
mento também foram utilizados banners, 
adesivos nos elevadores, paredes e portas 
com partes da campanha da Previbayer, 
onde você poderia caminhar pela empresa 
e se deparar com um banner com algum 
slogan de apresentação da marca.

Outro ponto importante dessa mudança são 
os novos e-mails de contato: os comunica-
dos gerais serão sempre enviados por um 
e-mail próprio: comunicacao@previbayer.
com.br, fique de olho caso as mensagens 
começem a ir para a caixa de spam/ lixo 
eletrônico. Para qualquer dúvida ou mais 
informações você pode entrar em conta-
to através do e-mail contato@previbayer.
com.br. 

A Previbayer é uma Entidade independen-
te, e isso se tornou mais nítido com a nova 
marca! Além de ser multipatrocinada, tem 
a sua própria identidade, reforçando assim, 
a sua estrutura como empresa, que atual-
mente conta com 11 funcionários se dedi-
cando exclusivamente para dar o melhor 
atendimento aos seus participantes. 

Todas as mudanças aconteceram em 
comemoração aos 35 anos da empresa que 
já tem novidade para o segundo semestre de 
2018: o lançamento de um plano que pode 
ser estendido para a família. “Essa mudança 
também veio pra comportar tudo isso que 
está chegando de novo”, afirma Bruna.

Então fique ligado que vem muito 
mais coisas por aí!
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Poucas pessoas têm conhecimento da im-
portância de se ter um plano de Previdên-
cia Privada. Ela é complementar à Previ-
dência Social, ligada ao governo, e serve 
para que, no futuro, você possa ter algu-
ma segurança financeira. Na Previdência 
Privada você contribui com um determi-
nado valor e quanto maior for essa con-
tribuição, melhor será o montante que 
você receberá futuramente quando for 
fazer uso desse benefício. Seguindo uma 
sequência lógica, quanto mais cedo você 
começar a contribuir para a sua Previdên-
cia Privada, mais tempo você terá para 
investir nesse seu futuro e, consequen-
temente, mais tarde você poderá receber 
um valor proporcional a sua contribuição.

Izete Matos é uma dessas pessoas que 
se planeja para o que está por vir. Aos 
41 anos, já fez o seu investimento de 
pós-carreira com a Previbayer. 

NUNCA É TARDE 
PARA INVESTIR 
NO SEU FUTURO

“Precisamos nos preocupar mais com o 
nosso futuro, porque não sabemos o que 
vai acontecer com a Legislação. Até eu me 
aposentar, muita coisa pode mudar”, afir-
ma. E hoje, é um dos rostos da campanha 
de comunicação da Entidade. Izete entrou 
na Bayer como estagiária de Produção em 
2001, dois anos depois foi efetivada, passou 
pelo setor de Qualidade e hoje atua em 
Engenharia Farmacêutica. Trabalhou na 
unidade de Socorro e há 4 anos está em 
Cancioneiro. Fez muitos amigos durante a 
sua trajetória, e conta que sempre foi mui-
to participativa dentro da empresa. 

Ao ser convidada para ser uma das per-
sonalidades da campanha de mudança da 
marca, Izete confessa que ficou surpresa. 
“Eu me assustei porque é uma coisa que 
você acha que está muito longe de você. 
Outro dia eu era estagiária! Mas na reali-
dade o tempo passa muito rápido”, conta. 
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Uma das coisas que chamou sua atenção na campanha foi a questão da conscientização 
do planejamento financeiro para o futuro. Ela considera o tema muito importante para a 
formação do cidadão mais consciente. Ela ainda ressalta a importância da contribuição 
da Previdência Privada não só por parte dos mais velhos, como dos jovens que estão 
iniciando a sua carreira agora. 

Izete considera que participar da campanha da Previbayer foi uma experiência muito 
divertida. “Me senti modelo por um dia”, diz em meio a risadas. Brincadeiras à parte, ela 
conta que também se uniu a campanha em um momento de celebração: “coincidiu com 
o fato de que completo 15 anos de empresa nesse ano, então foi também uma comemo-
ração”. 

Os frutos dessa participação já estão aparecendo. As pessoas a reconhecem dos banners 
e, algumas procuram Izete para se informar mais sobre os planos de Previdência Privada 
oferecidos pela Previbayer. Ela não nega a consultoria. 

Quanto ao futuro espera conseguir adquirir um imóvel em seu nome, continuar no mer-
cado durante um bom tempo e posteriormente poder usufruir desse benefício. Por não 
ter filhos ou alguém que a ajude financeiramente, a preocupação com o dinheiro é maior. 
“Quero poder usar esse dinheiro, lá na frente, justamente para ter uma condição de vida 
equivalente a que tenho hoje e não depender somente do governo para sobreviver”, 
afirma. 

E você, já pensou no seu futuro hoje?

9
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Quem acredita que pensar em Previdência 
é algo que pode ser postergado está mui-
to enganado. Atualmente o Brasil é o país 
que mais envelhece no mundo e isso tem 
impacto direto na Previdência. Se na déca-
da de 70 existiam 4 trabalhadores ativos 
contribuindo para pagar o benefício de 
um aposentado, hoje essa conta diminuiu 
para 1,6 pessoas que auxiliam nesse pro-
cesso. Isso ocorre porque a população 
está envelhecendo e a expectativa de 
vida aumentando. Logo, a demanda pelo 
benefício é maior do que trabalhadores 
ativos, causando um desequilíbrio. Por 
isso, contar exclusivamente com a Previ-
dência Social (INSS) é muito arriscado. 

A Previdência Privada é importante em qualquer faixa etária. No entanto, os jovens têm 
uma grande vantagem: o tempo para se aposentar. Quando a pessoa resolve fazer uso 
o benefício, o valor arrematado será proporcional ao que ela contribuiu ao longo da vida. 
Então, um jovem de 18 anos, que está no início da carreira, e aderiu a Previdência Privada 
conseguirá usufruir futuramente de um valor maior do que quem começou a contribuir 
aos 50 anos, por exemplo. Isso acontece pelo simples fato de que o jovem de 18 anos 
investiu durante mais tempo do que a pessoa de 50.  Logo, Previdência Privada é coisa 
de jovem.

Previdência é coisa de jovem!

SITUAÇÃO DOS APOSENTADOS NO PAÍS

Mas por que pensar em Previdência Privada 
tão cedo? Bom, primeiro porque a Previdên-
cia Privada precisa de planejamento. 

Apenas 1% das pessoas com mais de 60 
anos no Brasil são independentes financei-
ramente. 46% dos aposentados necessitam 
de ajuda de parentes, 28% dependem de 
caridade e outros 25% ainda são obriga-
dos a trabalhar para se sustentar. A fim 
de evitar que esse tipo de situação ocorra, 
é preciso pensar no futuro agora.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

E para se preparar para esse 
futuro, existem três formas de 
você administrar a sua poupança:
1.  Você pode fazer um investimento por conta própria.
Nesse caso, não há ajuda de terceiros, tudo depende única e exclusivamente de você. 
Então, se por acaso você estiver passando por um aperto financeiro e não conseguir 
poupar no final do mês, você não terá dinheiro para contribuir com a Previdência. Mas 
ainda há possibilidade de encontrar investimentos vantajosos como o Tesouro Direto ou 
investir em ações. Nesse modelo também a movimentação e o resgate do seu dinheiro 
possuem maior flexibilidade, já que quem controla o capital é você.

2.  Fundos de Previdência Privada  (Entidade Aberta)
Aqui, os planos, podendo ser individuais ou coletivos, são administrados por bancos e 
seguradoras e podem ser direcionados a qualquer pessoa física. As contribuições são 
mensais, tem o efeito de juros sob juros e você pode fazer o resgate. No entanto, são 
Entidades que possuem fins lucrativos. Logo, uma parte desse dinheiro é destinada ao 
banco ou seguradora.

Rentabilidade
comparativo dos últimos 15 anos
2002 - 2016
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3.  Fundos de pensão patrocinados 
por empresas (Entidade fechada)

É o caso da Previbayer. A grande diferença desse tipo de pensão para o anterior, é que a 
Entidade fechada é isenta de fins lucrativos. Esse tipo de Fundo de Previdência também 
só possui planos coletivos, direcionados a grupos com vínculo empregatício associativo. 
Ou seja, você funcionário da Bayer ou da Covestro. Com esse modelo, então, além da 
rentabilidade você possui a contrapartida da empresa. Falando especificamente da Bayer 
e da Covestro, a vantagem é ainda maior. Porque se o participante contribuir com 100 
reais mensais, a empresa vai lá e coloca mais 200 reais. É uma conta de 2 para 1, o que 
faz o seu dinheiro render mais.

As relações de trabalho estão mudando. Se antigamente era comum uma pessoa tra-
balhar durante 30 anos na mesma empresa, hoje em dia não é mais assim. O jovem quer 
aproveitar as oportunidades, vivenciar uma jornada na carreira e isso tem impacto direto 
na Previdência. Diante desse cenário, quando se fala em fundos de pensão patrocinados 
por empresas, é importante ressaltar que o trabalhador tem o direito da portabilidade. 
Então depois de 3 anos, se por algum acaso a pessoa se desligar da empresa, ela pode 
levar esse recurso para uma outra companhia. 

Nós, da Previbayer, estamos trabalhando para tornar a Previdência Privada Complemen-
tar mais fácil de ser compreendida, queremos descomplicar, deixar as coisas mais sim-
ples. Também queremos que a Previdência seja algo sólido na vida do participante, que 
ele possa levar para a vida toda, além de apresentar um recurso rentável que reverta 
em um bom custo benefício e tornar acessível o seu planejamento de carreira. 

Independente da sua idade, e especialmente para você que é jovem e não aderiu a 
Previbayer faça logo a sua adesão! E você que tem previdência aberta, um PGBL, porque 
pagar as altas taxas dos bancos? Se você é participante do Plano CD flex, faça sua por-
tabilidade para Previbayer! 

Em breve teremos mais oportunidades para você com o Plano Instituído Família, 
e você poderá fazer previdência para todos sua família aqui na Previbayer!
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Rentabilidade 
Abril/2018 - Plano CD Flex

PREVIBAYER EM NÚMEROS
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Finanças inteligentes: 
conheça os tipos 
de investimentos

Durante a Semana + Futuro da Previbayer, 
que aconteceu na 5ª Semana Nacional de 
Educação Financeira (Semana ENEF), o di-
retor geral da Vanguarda Capital/Parceira 
de Investimentos XP, Claudio Foresti contou 
um pouco sobre os diversos tipos de investi-
mentos com o intuito de auxiliar as pessoas 
na hora de escolher qual é o melhor tipo de 
aplicação do seu dinheiro, conforme veremos 
abaixo. 

Nós somos estimulados o tempo inteiro 
pela indústria a consumirmos produtos 
que não precisamos. Em decorrência disso, 
acabamos adquirindo hábitos que não são 
necessários, como por exemplo, trocar de 
celular com frequência. O governo também 
tem participação nesse incentivo fornecen-
do créditos que posteriormente serão cobra-
dos a juros altíssimos. Para não cair nessas 
armadilhas, é preciso ter um planejamento 
financeiro que nada mais é do que um pro-
cesso racional de como administrar a renda 
e as despesas que você tem.

A primeira coisa que precisamos fazer quan-
do queremos algo, que pode ser desde uma 
festa de casamento a uma cirurgia plástica, 
é saber o quanto esse sonho custa e então, 
começa o seu plano financeiro. Para isso, você 
precisa traçar os objetivos a serem alcançados 
em curto, médio e longo prazo. O envolvimento 
da família nesse processo é imprescindível, pois 
vai ser necessário poupar dinheiro para que 
o propósito seja atingido. 

Quando as contas estiverem equilibradas, 
com a receita sendo maior do que as des-
pesas, o próximo passo é saber como fazer o 
dinheiro que está sobrando render. É possível 
fazer com que esse capital se multiplique 
por meio de investimentos. 

O grande aliado do investidor nesse momen-
to são os juros compostos. A maior diferença 
é que os juros simples tomam como base o 
seu capital inicial, enquanto os juros com-
postos pegam o montante do mês anterior, 
que já tinha sido submetido a juros. É uma 
conta de matemática simples: vamos supor 
que você investiu 100 reais com uma taxa de 
10% ao mês.

No primeiro mês de rendimento você vai ter: 
R$ 100,00 x 10% = 10. Logo, seu saldo será 
de 110 reais. A grande diferença dos juros 
simples para os compostos aparece no se-
gundo mês, porque você vai pegar o mon-
tante do mês anterior (110 reais) e multipli-
car por 10%. Essa conta vai resultar em 121 
reais. Enquanto os juros simples sempre vão 
utilizar o seu capital inicial, que é 100 reais, 
como base para aplicar os juros. Logo, seu 
dinheiro renderá menos.

Por isso, é preciso pensar em alternativas 
de investimento que utilizem os juros com-
postos, garantindo assim que você alcance 
a sua independência financeira em um pra-
zo menor. Mas antes de tudo, é necessário 
conhecer os principais tipos de investimen-
tos que o mercado oferece.
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PREVIBAYER

Poupança
Esse é o tipo de investimento preferido do brasileiro hoje, mas não é necessariamente o mais 
vantajoso. Quando sobra dinheiro e ele é investido na poupança, você está emprestando o seu 
capital para uma instituição financeira. O banco usa este recurso para financiar empréstimo 
bancários de seus clientes e te devolve o dinheiro com os juros do período que você investiu. 

CDI (Certificado de Depósito Interbancário)
O CDI é a principal referência do mercado na cobrança de juros sobre empréstimos bem como 
remuneração dos investimentos. Ele sempre vai estar ligado a famosa taxa Selic, que é a taxa 
básica de juros do país. A poupança tem os rendimentos atrelados ao Selic e ao CDI. Então, se 
essas taxas estão baixas, a sua poupança vai render menos.

CDB (Certificado de Depósito Bancário)
Da mesma forma que a poupança, você empresta dinheiro ao banco. Ele pega esse capital e 
empresta para outras pessoas, por meio de cheque especial por exemplo. O que poucos sabem 
é que existem diversos tipos de CDBs, então você escolhe o que é mais vantajoso para você.

Títulos Públicos
Os títulos públicos nada mais são do que títulos de dívidas. Só que nesse modelo, você empresta 
dinheiro para o Governo, que por sua vez vai utilizá-lo para financiar dívidas públicas em edu-
cação, saúde, entre outras. E depois, ele te devolve esse dinheiro com juros. A plataforma para 
a negociação do título público é o Tesouro Direto. Esse tipo de investimento é um dos mais con-
servadores, porque os riscos de você não receber são bem reduzidos.

LCI e LCA
São muito parecidos com o CDB. Você empresta dinheiro para o banco, ele vai utilizar esse recur-
so para financiar o setor imobiliário (LCI) ou o setor agrícola (LCA) e, posteriormente te devolverá 
o dinheiro com juros. 

Debênture
É um tipo de título privado emitido por empresas de capital aberto. Você empresta o dinheiro 
para uma empresa, ela usa este recurso para financiar seus empreendimentos e te devolve com 
juros acordados, seguindo as regras da debênture oferecida. Aqui tem um pouco mais de risco 
do que a renda fixa de banco.

Ações
Quando você investe em ações, você não está emprestando dinheiro e sim tornando-se sócio da 
empresa. Você vai comprar uma ação com o objetivo de que ela se valorize ao longo do tempo. 
É arriscado e há possibilidade de perder dinheiro.

Agora que você já conhece um pouco sobre os tipos de investimentos é hora de começar um planeja-
mento financeiro para alcançar seus objetivos. Acesse o nosso site e encontre este e mais conteúdos 
exclusivos para cuidar bem do seu dinheiro. 
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Novos 
Beneficiários

BD
ANTONIO CARLOS LEITE
ANTONIO CIENINGA
LANDULFO AQUILES SOARES DE SOUSA

CD
CARLA MARIA DE MELO STELING
SERGIO LUIS JUSTO

CD
LAERCIO VIDAL COCO
FELIPE LO SCIUTO
EDVARD PEREIRA DE ABREU
MARCELO SANT ANA ANTUNES DE VASCONCELOS
ALTEMIR RIBEIRO DA ROCHA
CELSO ANTONIETO
PAULO RICARDO CALÇAVARA
MARIA JOSE DE SOUSA ANDRADE

BD
HUMBERTO NUNES DA SILVA
JOAO BATISTA LACERDA
ANA LUCIA QUEIROZ
EDIANCARLOS NASCIMENTO
ROBERTO FERREIRA MARTINS SALVADOR
RODOLPHO SAENGER LEAL
CARLOS HENRIQUE DE PAULA

CD
ROBSON DA CONCEICAO MARTINS
MARCIO DA SILVA GUIMARAES
VERONICA MARIA MOTA SCUDELER
ITACIR LUIS GAZOLLA

DO  PRESENTE  AO  FUTURO


