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Caro Participante,

Mais uma etapa importante teve fim neste 30 de abril: 
encerramos o segundo Processo de Migração com a 
certeza de termos informado e esclarecido a todos os 
Participantes da melhor forma possível.

Como sempre, nosso trabalho foi orientar e não incen-
tivar a Migração. Esperamos que todos os Participantes 
que buscaram formações nos plantões de atendimento 
e nos muitos atendimentos telefônicos tenham ficado 
satisfeitos com o serviço prestado.

Nas próximas páginas, vamos falar mais sobre os resul-
tados da Migração e sobre outros assuntos importantes, 
como os investimentos da Previbayer, a suspensão de 
benefícios gerada pelo não recadastramento, etc.

Estamos sempre abertos a ouvir suas críticas e suges-
tões. Basta entrar em contato conosco, através do  
0800 818 2020, ou pelo e-mail previdencia@bayer.com. 

Um grande abraço, ótima leitura!

Lucas Ferraz Nóbrega 
Diretor Superintendente
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PARTICIPANTES
PLANO BD PLANO CD TOTAL GERAL

Ativos 272 3.395 3.667

Vinculados 226 948 1.174

Assistidos 1.104 622 1.726

Total Geral 1.602 4.965 6.567

PLANO BD  PLANO CD

RAIO-X PREVIBAYER

TOTAL DE BENEFÍCIOS PAGOS (Em R$)

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

2.958.086,68 Aposentadoria 1.278.701,39

210.535,28 Aposentadoria por Invalidez 12.216,46

217.806,98 Pensão por Morte 147.412,53

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

MÊS / ANO

MARÇO 2017

DEZEMBRO 2016

DEZEMBRO 2015

DEZEMBRO 2014

DEZEMBRO 2013

DEZEMBRO 2012

DEZEMBRO 2011

DEZEMBRO 2010

DEZEMBRO 2009

DEZEMBRO 2008

DEZEMBRO 2007

DEZEMBRO 2006

PLANO BD

918.876.864,32

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

598.506.555,42

513.865.589,54

543.272.472,05

PLANO CD

758.574.991,93

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

93.461.056,15

89.546.499,64

71.853.943,31

TOTAL

1.677.451.856,25

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

691.967.611,57

603.412.089,18

615.126.415,36
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Os Participantes que não enviaram formulários 
assinados, ou que não assinaram o documento 
pessoalmente nos atendimentos, permanecem no 
Plano BD, sem nenhuma alteração.

VALE 
LEMBRAR!

DESTAQUES PREVIBAYER

Nossa equipe procurou fornecer informações por dife-
rentes meios, esclarecendo todas as dúvidas para que 
todos pudessem tomar sua decisão com a máxima 
clareza e segurança. 

A relação de confiança que construímos com você, Parti-
cipante ou Assistido, é o que nos move para trabalhar 
cada dia mais e melhor!

Confira, a seguir, as ações realizadas em nossa Campa-
nha de Migração.

MIGRAÇÃO
A PREVIBAYER REPORTA AOS SEUS PARTICIPANTES OS RESULTADOS 
DA CAMPANHA DE MIGRAÇÃO DO PLANO BD PARA O PLANO CD, 
INICIADA EM 2016, QUE CHEGA EM SUA QUINTA E ÚLTIMA ETAPA:  
DE TRANSFERÊNCIA DAS RESERVAS. 
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SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO
Em função do não recebimento da DRD (Declaração de Residência e Dependentes) para recadastramento 
anual de alguns assistidos, comunicamos que no mês de março alguns benefícios foram suspensos. 

Como amplamente comunicado pela Previbayer, o recadastramento anual é um procedimento da máxima 
importância para a administração dos Planos, onde nossos Assistidos precisam atualizar seus dados via 
formulário. Caso seu benefício ainda não tenha sido regularizado, entre em contato com a Previbayer.

COMUNICAÇÃO MIGRAÇÃO

DESTAQUES PREVIBAYER

RESULTADO FINAL

• Mais de 300 migrados, totalizando 
em torno de R$ 150 milhões. 

• A Previbayer fará a transferência das reservas do 
Plano BD para o Plano CD até o final do mês de 
junho/2017. 

• Não serão enviadas informações individuais 
sobre o saldo atualizado. No entanto, em breve, 
cada Participante que optou pela Migração irá 
receber instruções para acesso ao seu saldo pelo 
site da Previbayer, podendo acompanhar, online, 
todas as informações sobre o Plano. 

• Até o momento, não há previsão de abrirmos um 
novo processo de Migração. Esperamos ter aten-
dido a todos da melhor forma, apoiando-os para a 
tomada de decisão de forma consciente e segura.

MATÉRIAS EXPLICATIVAS

• Boletim Previbayer  
Edições 19, 20 e 21 
Matérias explicativas sobre os  
planos, lembrete de datas, etc.

• “Vale a pena Migrar pra o Plano CD?”  
Texto explicativo enviado via e-mail.

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS

RJ 06 a 09/03 - 17 a 20/04

SP 13 a 16/03 - 24 a 27/04

WEBINARS

11 e 12/04 – 2 sessões por dia

TOTAL 4 sessões

SITE PREVIBAYER

Atualização frequente das etapas 
do processo e nova aba contendo 
simuladores.

ENTREGA PRESENCIAL DE KITS

SP 06 e 07/02 

RJ 08 e 09/02 

E-mails enviados para reforçar as datas + 
comunicados nas TVs das unidades

TOTAL 20 dias dedicados a atendimentos 
presenciais – 4 pessoas in loco
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A Previbayer é uma Entidade de Previdência que, além 
dos quase 35 anos de história, possui mais de R$ 1,7 
bilhão em investimentos. Pensando em ajudá-lo, cada 
vez mais, no planejamento do seu futuro, prepa-
rei uma breve explicação sobre a nossa estrutura de 
investimentos.

Todo esse dinheiro que mencionei é controlado de perto 
pelo Ministério da Previdência, fiscalizado pela Receita 
Federal e pelo Banco Central, para garantir transparência 
e segurança nos investimentos feitos.

Contamos com um robusto Comitê de Investimentos e, 
dentre os seus membros, estão: 
•	 Gestores que estudam o mercado constantemente  

(Ex. Itaú, Bradesco, Sulamérica entre outros);

•	 Diretores das Patrocinadoras Bayer e Covestro; 

•	 Diretor-presidente da Previbayer;

•	 Suporte de consultorias de risco e investimentos. 

INVESTIMENTOS 
PREVIBAYER 

CONHEÇA A  

ESTRUTURA QUE 

FORTALECE  

A CADA DIA MAIS  

O SEU PATRIMÔNIO.

Toda essa estrutura visa garantir solidez e obter o maior 
rendimento, com o máximo nível de controle de risco. 
Afinal, estamos cuidando do futuro de quase 7 (sete) mil 
Participantes, entre Aposentados e Ativos.

Convido você a olhar nossa Política de Investimentos, 
que é atualizada anualmente e está disponível em nosso 
site. Trata-se de um texto mais técnico. Por isso, se tiver 
dúvidas após a leitura, peço que nos envie um e-mail 
(previdencia@bayer.com), que teremos o maior prazer 
em responder.

Nós, da Previbayer, desejamos que você organize suas 
finanças, planeje seu futuro, garanta qualidade de vida, 
sem deixar de aproveitar o momento presente.

Grande abraço!

Rafael Uesato 
Investimentos

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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As pessoas acima de 65 anos no Brasil já são mais de  
15 milhões e muitas agências estão apostando em paco-
tes promocionais para atrair essa parcela da população. 
Essa pode ser uma excelente oportunidade para escolher 
um destino e sair da rotina, recarregando as energias.

Para onde você gostaria de ir? Pesquisas indicam outu-
bro e novembro como os meses com passagens mais 
baratas, período fora de temporada.

Aproveite para verificar promoções nos sites das compa-
nhias aéreas, comprando passagens nos dias e horários 
que tenham melhor preço. Faça o mesmo nos sites de 
hotéis para buscar boas opções de hospedagem a um 
custo menor. 

Experimente, também, ser um turista na sua própria 
cidade. A rotina corrida pode fazer com que você deixe 
de explorar o local onde vive. Vá a um novo café, visite 
um museu, prove uma iguaria local, programe idas  
a parques.

TRABALHAR É PRECISO,  
MAS VIVER TAMBÉM É!

Seja a sua melhor companhia, pois viajar sozinho pode 
ser muito bom. Pesquisas mostram que as pessoas ficam 
mais abertas a fazer amizades e atividades em grupo. 

Outra opção é aproveitar o programa “day use”: nele, 
você usufrui atividades dos resorts, inclusive perto da 
sua cidade, pagando uma taxa para passar o dia no local, 
como se estivesse hospedado.

Aproveite os programas de fidelidade dos bancos e de 
quilometragem dos postos de gasolina. Assim, você 
transforma os pontos ou quilômetros em milhagens, 
podendo usá-las nas compras de passagens aéreas, 
viajando pelo Brasil e exterior com um custo menor.

Viajar não é um gasto e sim um investimento para si 
mesmo - em felicidade, conhecimento, troca de expe-
riências e muitas histórias para contar. 

Então, o que está esperando? Abra sua mente, faça sua 
mala. Nós, da Anabay, torcemos para que você realize 
muitas viagens e que seus destinos sejam inesquecíveis!

NINGUÉM VIVE MAIS DE UMA VEZ. FATO. POR ISSO, NESSA FASE, TORNA-SE 
IMPRESCINDÍVEL APROVEITAR O QUE A VIDA TEM DE MELHOR, COMO VIAJAR!

ESPAÇO ANABAY
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A Bayer teve um ano muito bem-sucedido em 2016, 
operacional e estrategicamente. “Mais uma vez, tivemos 
um recorde em desempenho operacional – e, além disso, 
estamos progredindo bem com o acordo de aquisição 
da Monsanto”, afirmou o CEO do Conselho Administra-
tivo, Werner Baumann, em coletiva de imprensa sobre 
finanças, em Leverkusen.

A divisão de Pharmaceuticals novamente apresen-
tou vendas encorajadoras e crescimento nos ganhos. 
Consumer Health registrou crescimento nas vendas com 
ajuste cambial e de portfólio (ajuste fiscal e de portfólio), 
embora os ganhos tenham caído. Em Crop Science, as 
vendas com ajuste cambial e de portfólio e o EBITDA 
continuaram estáveis apesar do ambiente de mercado 
persistentemente difícil. 

Saúde Animal apresentou crescimento nas vendas, ajus-
tado para moeda e portfólio, enquanto os ganhos fica-
ram no mesmo nível do ano anterior. Covestro teve um 
aumento considerável nos ganhos, enquanto as vendas 

OUTRO ANO RECORDE  
PARA A BAYER

atingiram o nível do ano anterior após ajuste para efeitos 
cambiais e de portfólio. “Temos todos os motivos para 
estar otimistas quanto ao futuro e começamos bem o 
novo ano”, afirma Baumann, que levantou a perspectiva 
de maior crescimento em vendas e ganhos em 2017.

No ano passado, a Bayer deu um grande passo estra-
tégico à frente com a aquisição da Monsanto, diz 
Baumann. “Esta transição é o encaixe perfeito para 
nossa estratégia de buscar posições de liderança com 
nossas atividades de Life Science em mercados atraentes 
e movidos por inovação.” 

Assim que as empresas forem combinadas, a Bayer 
poderá criar valor adicional considerável no longo prazo, 
por meio de mais inovações, crescimento mais forte e 
maior eficiência.

Para ler a notícia completa, acesse:  
http://bit.ly/2qKwjcI

BOM PROGRESSO COM A AQUISIÇÃO DA MONSANTO

MAIS SOBRE A BAYER
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A aposentadoria pode ser o ponto de partida para novas 
realizações: aquele hobby esquecido pela falta de tempo, 
o retorno aos estudos e até a abertura de um negócio 
próprio. 

Nessa fase da vida, com experiência profissional e 
maturidade em diferentes aspectos, o empreendedor 
da terceira idade já sai na frente! Isso porque, além 
de liderança, persistência e boa tolerância ao risco, o 
sucesso do negócio depende de planejamento, infor-
mação e segurança para dar passos certeiros em sua 
nova empresa.

De acordo com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas), certo de que você tem 
mesmo espírito empreendedor, é importante seguir 
alguns passos para colocar suas ideias em prática:

•	 Verifique a viabilidade do negócio escolhido: antes 
de dar entrada na papelada para abrir sua empresa, 
avalie se o negócio é mesmo viável. Para isso, seja 
racional, imparcial e colete informações que darão 
subsídio à elaboração do plano de negócios, docu-
mento que ajuda a tornar a empresa realidade.

•	 Apure o máximo de informações que puder: você 
precisa conhecer muito bem o terreno no qual está 
pisando. O planejamento proporciona uma visão 
mais clara e consistente sobre o desenvolvimento da 
empresa em metas alcançáveis.

•	 Fique atento às finanças: identifique se o projeto 
lhe trará retorno financeiro. Dê um passo por vez e 
procure ser realista na hora de prever os custos de 
implantação e o retorno do investimento. Estabeleça 
também um prazo para que este retorno comece a 
acontecer de fato. 

EMPREENDEDORISMO 
NA APOSENTADORIA: 
POR ONDE COMEÇAR?

•	 Capriche na organização: crie seus métodos de 
controle e planeje cada passo com o máximo critério. E 
lembre-se: pés no chão, criatividade e jogo de cintura 
são essenciais. Sucesso!

VOCÊ SABIA?

Pesquisa do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas), divulgada 
em abril/2017, aponta que 47% dos donos de 
pequenos negócios no Brasil estão mais focados 
em tocar a empresa do que na perspectiva de 
parar de trabalhar. Ainda segundo o estudo, 8% 
dos empreendedores já são aposentados e 45% 
pensam em se aposentar algum dia.

MERCADO DE PREVIDÊNCIA
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ARTE E EXPRESSÃO - TEATRO 
Encontros semanais para a vivência de prática 
teatral, trazendo conceitos, técnicas e novas pers-
pectivas da comunicação expressiva. 

Sesc Interlagos – SP

As quartas-feiras, das 10h às 12h,  
até o dia 28/06

http://bit.ly/2rLDzUI

SP

CARPE DIEM

LAZER E BEM ESTAR 
PARA A TERCEIRA IDADE

SESC+ VIDA  
RODA DE CONVERSA – DICAS DE VIAGENS
Atividade com foco na disseminação de informa-
ções sobre cada região turística do Rio de Janeiro 
e do Brasil. 

Sesc Santa Luzia

Realizada as segundas-feiras,  
das 14h às 15h

http://bit.ly/2rLTnXN

RJ

Socializar, exercitar corpo e mente, curtir a natureza, 
relaxar! Existem vários caminhos para garantir saúde e 
qualidade de vida e esta deve ser uma meta para o bem 
estar, também na terceira idade. 

O Sesc (Serviço Social do Comércio) está presente em 
todos os estados brasileiros e desenvolve o Programa 

Para saber mais sobre a programação do Sesc RIO, acesse: http://www.sescrio.org.br/programacoes

ARTE SOLIDÁRIA
Espaço para pessoas voluntárias ensinarem e 
confeccionarem colchas em crochê e enxovais de 
bebê. O produto final é doado para instituições 
cadastradas.

Sesc Campinas

As quartas-feiras, das 13h às 16h,  
até o dia 20/12 

http://bit.ly/2rDmN8l

Trabalho Social com Idosos. Inclui: atividades físicas 
(caminhadas, ioga, natação, expressão corporal), educação 
em saúde (prevenção de doenças), voluntariado, recreação 
(bailes, excursões, passeios), cinema, cursos e oficinas.

Para verificar a programação completa da  
sua cidade, acesse: http://bit.ly/2rDowKY

SESC+ VIDA  
ENCONTRO TARDE DANÇANTE
Momento de interação entre o grupo de idosos 
da unidade Duque de Caxias e novos integrantes, 
proporcionando socialização e entretenimento. 

Sesc Duque de Caxias

Realizado no último sábado de cada mês, 
das 13h às 16h45

http://bit.ly/2rtRPRB
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Cuidar do pai com 100 anos de idade pode ser uma 
excelente oportunidade para refletir sobre a vida, os 
objetivos pessoais, os cuidados com a saúde e a quali-
dade de vida no futuro, e, assim, seguir a tendência de 
longevidade da família com muita energia. 

Paulo Roberto da Silva Dario vivencia essa realidade.
Aposentado desde 2014, é casado com dona Gleide e 
tem uma filha e um neto com pouco mais de um ano de 
vida. Nascido na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, 
hoje, aos 58 anos, mora em Piratininga, Niterói.

Formado em Gestão de Segurança pela universidade 
Anhembi Morumbi, com extensão em Master Business 
Security pela Fecap (Fundação Escola de Comércio Álva-
res Penteado), seu último cargo na Bayer foi Coordena-
dor de Segurança Pessoal & Eventos.

“Eu coordenava o time de segurança pessoal dos execu-
tivos, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Havia um 
forte planejamento envolvendo traslado, escolha de resi-
dências, etc. Esse trabalho também era feito, em menor 
escala, para todos os colaboradores da Bayer. Dávamos 

CENTENÁRIO COMO INSPIRAÇÃO

SUA VIDA, NOSSA HISTÓRIA

O planejamento da minha 
aposentadoria começou no 

momento em que deixei 
minha terra natal para 

trabalhar na Bayer. 

suporte em caso de acidentes de trânsito, assaltos, roubo 
a residências, etc.”, explica Paulo Roberto.

Ele também conta que tinha um bom relacionamento com 
sua equipe e que procurou ser um bom líder, formando 
outros ao longo dos seus 25 anos de Bayer. “Um episó-
dio que se destacou em minha vida profissional foi ver 
o crescimento de dois grandes líderes: Sr. José Antonio, 
que trabalha na Central de Segurança, e meu sucessor, o 
coordenador Francisco de Assis Santos Araujo”.

Começo na Bayer

Iniciou na Bayer como vigilante, em 7 de junho de 1989. 
Trabalhou em finais de semana e feriados em turno de 
revezamento e foi também condutor de cães. Em 1994, 
foi convidado a participar da equipe de segurança 
pessoal do então presidente da Bayer no Brasil.

Com o passar dos anos, e alternando várias tarefas e 
desafios, em 2005 o Sr. Paulo Roberto passou a super-
visionar o departamento de segurança pessoal e, depois, 
foi promovido a coordenador de segurança pessoal e 
eventos, onde permaneceu até se aposentar. 
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www.previbayer.com.br 
ou através do QR Code

facebook.com/previbayer
Rua Domingos Jorge, 1.100, Socorro | 04779-900 | São Paulo/SP | Brasil

A Equipe Previbayer dá as boas-vindas aos novos 
aposentados, desejando muito sucesso, saúde e 
qualidade de vida.

PLANO BD | Março/Abril/ Maio

Edson Pereira Gonzalez
Geraldo Gomes de Souza Filho
João Carlos dos Santos
Johann Wilhelm Reichenbach
Jorge Quelhas Cardoso
Jorge dos Santos Silva
José Madureira
Juarez Hembecker Silva
Luiz Antonio Moura
Marcelo Vilardo
Paulo Roberto Nonato
Ricardo José Rodrigues de Mattos
Rosely Bonani Baptista 
Sergio Henrique dos Santos 
Silvia Barbosa de Aquino
Stella Mariz Ferreira Netto
Valter Grando
Vilton Gentil dos Santos

PLANO CD | Março/Abril/ Maio

Carlos Alberto Breda Canal
José Luis Silva Teixeira Pinto
Monica Sato Peres
Rodney Rinaldi Tonelli
Rossimar Ferreira Gomes

Estilo de vida 

“Vivo em Piratininga e a pesca é minha atividade princi-
pal. Adoro pescar lulas e toda temporada estou presente. 
Também gosto de pedalar diariamente a beira-mar e 
faço caminhada na areia. Um bom papo no final da tarde 
sempre cai muito bem!”, diz.

“Não viajo muito, pois tem um cara por aqui que 
está com 100 anos de idade e precisando muito da 
minha presença. Dedico a ele uma atenção especial”, 
declara, referindo-se carinhosamente ao seu pai,  
Sr. João Dario. 

Planejamento da aposentadoria

“O planejamento da minha aposentadoria come-
çou no momento em que deixei minha terra natal  
(Rio de Janeiro) para trabalhar na Bayer. Resolvi 
seguir os conselhos do meu pai, que sempre me disse: 
todo rio cresce em direção ao mar, ele nunca cresce 
onde nasce.

Poupei muito, adquiri algumas propriedades ao longo 
de 25 anos e hoje posso dizer que tenho uma vida 
digna e confortável. Meu planejamento financeiro está 
voltado à manutenção dos meus imóveis: mantendo
-os locados e bem conservados, tenho um retorno 
razoável.”

Segundo o aposentado, a Previbayer contribuiu muito 
para que esse planejamento se concretizasse. “Hoje, 
ela complementa de forma significativa o meu orça-
mento e tem um papel muito importante na susten-
tação de minha aposentadoria. Sem ela, tudo seria 
mais difícil.”

Sr. Paulo Roberto recomenda aos que estão iniciando a 
trajetória profissional: “Poupem sempre, sem compro-
meter a qualidade de vida, pensando sempre na saúde. 
Mas, poupe!”

VIDA NOVASUA VIDA, NOSSA HISTÓRIA

MOMENTO 
DE USUFRUIR


