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Caro Participante,

Em breve, teremos muitas novidades! Já estamos 
desenvolvendo uma nova Estratégia de Relaciona-
mento e Comunicação, que irá mudar o modo como a 
Previbayer se relaciona com você, estando ainda mais 
próxima para lhe acompanhar ao longo de toda a sua 
jornada de vida.

A Festa dos Aposentados deste ano já tem data 
marcada e será uma excelente oportunidade, não 
apenas para confraternização, mas também de come-
morar os 35 anos da Previbayer e agradecer a cada 
um que fez e faz parte da nossa história de sucesso e 
aprendizado.

Estamos sempre abertos a ouvir suas críticas e 
sugestões. Basta entrar em contato conosco, atra-
vés do telefone 0800 818 2020, ou por 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 174 3.524 3.698

Vinculados 164 963 1.127

Assistidos 908 779 1.687

Total Geral 1.246 5.266 6.512

PLANO BD  PLANO CD

RAIO-X PREVIBAYER

TOTAL DE BENEFÍCIOS PAGOS (Em R$)

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

2.698.714,00 Aposentadoria 6.154.110,53

200.112,48 Aposentadoria por Invalidez 109.993,46

228.793,62 Pensão por Morte 387.274,32

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

MÊS / ANO

JUNHO 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

773.955.057,70 

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

938.491.661,40 

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

1.712.446.719,10 

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

Data base: 08/2017

Data base: 08/2017
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INFORMAÇÕES  
SOBRE O 
PLANO CD
• Saldo do 1º semestre disponível 
 O seu saldo referente ao primeiro 

semestre de 2017 já está disponível 

para consulta na área restrita do site. 

Por questões de segurança, neste ano o 

informativo não foi enviado por correio. 

• Alteração de Percentual de Saldo

 Atenção ao prazo: de 01 à 30 de 

setembro (para alterar solicite o 

formulário via e-mail: previdencia@

bayer.com).

• Encerrado o período de alteração de 
Perfil de Investimento

 Fique atento: o próximo período será em 

junho de 2018.

O tempo passa depressa e você tem compromisso 
marcado com a gente em novembro. Como acontece 
todos os anos, já estamos organizando a Festa dos 
Aposentados Previbayer. 

Esta é sempre uma excelente oportunidade de rever 
amigos, recordar os velhos tempos e aproveitar momen-
tos de muita integração e alegria. Neste ano, há mais 
um motivo para não perder este evento! Juntos, vamos 
comemorar os 35 anos de Previbayer. 

Os convites, contendo mais detalhes da festa, serão 
encaminhados via Correios, no mês de outubro, junto 
com a DRD (Declaração de Residência e Dependentes), 
para atualização. 

Contamos com sua presença. Atenção às datas: 

RJ - 17/11  |  SP - 24/11

Os aposentados poderão, nesse dia, entregar o 
FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO 2017. 

DE OLHO NA AGENDA: 

FESTA DOS  
APOSENTADOS 2017

AÇÃO SOCIAL PREVIBAYER
No último dia 12 de Julho, a Previbayer realizou em SP, 
em sua sede em Socorro, a doação de mais de quatrocen-
tos cadernos para o Instituto Viva Melhor, ação por um 
Futuro Melhor, para centenas de crianças e adolescentes. 

Acesse o site do Instituto: www.ivm.org.br

DESTAQUES PREVIBAYER



5

O Clube Bayer São Paulo ofereceu muita diversão 
para as crianças, em mais uma edição das “Férias no 
Clube”, no último mês de julho, e a Previbayer marcou 
presença.

Foram promovidas atividades para os filhos dos cola-
boradores inscritos, com quase 100 crianças de 5 a 12 
anos. Nas apresentações, com duração de uma hora 
cada, dois atores caracterizados de piratas partiam 
em busca de um tesouro perdido e, para encontrá-lo, 
precisavam desvendar muitas pistas. 

Os piratas contaram com a ajuda das crianças para 
solucionarem operações matemáticas, de lógica e 
conhecimentos gerais, propostas com o objetivo de 
fornecer conceitos básicos de educação financeira. As 
crianças aprendiam que, para ter todo aquele tesouro, 
era necessário cuidar bem do dinheiro. Ao final, eles 
encontravam um baú com moedas de chocolate, 
distribuídas a todos.

Esta iniciativa reforça o compromisso da Previbayer, 
de estar sempre ao lado do Participante, em todos os 
momentos da sua vida.

FÉRIAS NO CLUBE



6

A Previbayer acredita na Educação Financeira como forma 
de contribuir para a construção do futuro, não somente 
de seus Participantes, como da população em geral. 

Lucas Nóbrega, diretor da Previbayer e Diretor Executivo 
da Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar), participou da Feira 
do Estudante 2017, realizada no mês de maio, na Bienal 
do Ibirapuera, em São Paulo, e visitada por mais de 70 
mil pessoas.

Em estande da Abrapp, Lucas ministrou a palestra “Previ-
dência é coisa para jovem”, transmitida ao vivo pela 
TV-Abrapp, para a página da Associação no Facebook.

Lucas explicou por que previdência é para jovens, 

APOIO CONSTANTE À 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA

DESTAQUES PREVIBAYER

destacando que, ao ingressar cedo em um plano, a 
pessoa ganha um horizonte temporal maior para acumu-
lar reservas e, não tendo urgência, pode contribuir com 
valores menores, por mais tempo, ao longo da sua vida, 
sem prejudicar o resultado final. Enfim, sem se sacrificar 
demais, terá ao final uma poupança maior. 

“Por exemplo, um jovem que começasse a contribuir 
com R$ 170 aos 20 anos, acrescida igual contribuição 
da empresa, perto dos 65 anos teria acumulado algo em 
torno de R$ 1 milhão”, esclareceu. 

“Tornou-se hoje ainda mais importante o jovem entender 
isso, uma vez que, com o fenômeno da longevidade, ele 
tem duas opções de futuro pela frente: ou vai usufruir 
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uma aposentadoria mais longa, com renda suficiente 
para aproveitar essa nova fase da vida, ou viverá por mais 
tempo como um aposentado provavelmente cercado de 
restrições financeiras”, ponderou Lucas Nóbrega. 

Lucas declarou também que, numa relação duradoura 
(como a que une a previdência complementar fechada e 
seus Participantes), os resultados devem ser medidos no 
longo prazo. Também citou vários números, mostrando, 
por exemplo, que em dez anos o retorno médio proporcio-
nado pelas entidades fechadas superou tanto a inflação 
quanto o CDI. Mais importante, bateu a meta estabelecida 
pelos atuários para representar as obrigações previden-
ciárias carregadas pelas EFPCs em seus passivos.

...um jovem que começasse 
a contribuir com R$ 170 
aos 20 anos, acrescida 
igual contribuição da 
empresa, perto dos 65 

anos teria acumulado algo 

em torno de R$ 1 milhão.

Lucas Nóbrega
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HOMENAGEM AOS AVÓS
O dia 26 de Julho já passou, mas não poderíamos deixar 
de homenagear todas as vovós e também os vovôs. Que o 
carinho, reconhecimento e respeito manifestados nesta data 
estejam presentes todos os dias do ano. Muita saúde para 
aproveitar a vida, a família, os amigos, as pessoas queridas. 

Por que dia 26 de Julho é o dia dos Avós?
O motivo é religioso. O dia 26 de julho é Dia de Sant’Ana e 
de São Joaquim, que, segundo o cristianismo, são os pais 
de Maria, e, portanto, os avós de Jesus. 

Em maior ou menor grau, ela está sempre presente, 
em todas as idades: antes da prova decisiva da escola, 
na época de vestibular, nos dias próximos à cerimô-
nia de casamento, quando se espera um resultado de 
exame médico, perto de saber se foi aceito ou não na 
entrevista de emprego, nas horas que antecedem uma 
reunião importante de negócios.

Em casos assim, e em tantos outros, a ansiedade pode 
ser até benéfica. Com boa dose de adrenalina, corpo e 

mente ficam em alerta e buscam melhores soluções para 
as atividades a serem realizadas, abrem-se à criatividade 
e permitem-se alternativas às diferentes situações.

O problema começa quando se perde o controle sobre a 
ansiedade: cobranças demais, tensão excessiva, autoes-
tima comprometida, insegurança, frustração, tristeza. 
Nesse estágio, a ansiedade passa a ser um problema 
constante, podendo levar ao surgimento de algumas 
complicações, como síndrome do pânico e depressão.

ANSIEDADE: ELA ESTÁ PASSANDO DOS LIMITES?

COMO EVITAR O DESCONTROLE?

•	 Pratique atividade física, algo que seja 
prazeroso para você. Não se sinta estressado 
pela obrigação de frequentar uma academia, 
por exemplo. Escolha o que lhe faz feliz! 

•	 Mantenha-se ativo e busque locais abertos, de 
forma a relaxar contemplando a paisagem.

•	 Procure ler e ocupar seu tempo com tarefas 
que lhe façam bem.

•	 Viva com leveza e simplicidade: mantenha sua 
calma, preserve seu equilíbrio e a sua saúde. 

•	 Observe bem como você se sente e peça aju-
da, se julgar necessário. Você não precisa fazer 
tudo sozinho. 

DESTAQUES PREVIBAYER

QUALIDADE DE VIDA
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REFORMA TRABALHISTA E PRIVATIZAÇÕES: 
FIQUE POR DENTRO 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A reforma trabalhista, sancionada pelo presidente Michel 
Temer em julho deste ano, tem sido debatida pela socie-
dade. Mas o que, de fato, mudou ou vai mudar? 

A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) é antiga, datada 
de 10 de Novembro de 1943. A reforma trabalhista 
busca flexibilizar as leis, de maneira a se ajustar às novas 
tendências no ambiente corporativo. 

No entanto, tais medidas têm sido vistas, por alguns 
segmentos, como prejudiciais aos direitos do trabalhador. 
Por isso, são esperados ajustes na reforma. 

ALGUNS ITENS PELA REFORMA TRABALHISTA

•	 Os acordos coletivos de trabalho poderão se sobrepor 
às leis trabalhistas definidas na CLT. São eles: jornada 
de trabalho, intervalo, feriados, bancos de horas. 

•	 Férias poderão ser divididas em até 3 períodos 
no ano com um período de no mínimo 15 dias, 
caso o trabalhador e a empresa acordarem pelo 
fracionamento, todos os 30 dias tem que ser gozados 
antes do vencimento do próximo período. 

•	 O pagamento do imposto sindical, referente a um dia 
de trabalho, será opcional.

•	 O home office é regulamentado e deve constar no 
contrato de trabalho.

•	 Como resposta à lei de terceirização, que foi aprovada 
em março deste ano, agora é preciso esperar um 
período de 18 meses para contratar novamente um 
empregado que foi demitido. 

•	 Possibilidade de as mulheres grávidas trabalharem 
em condições insalubres (considerado por alguns 
segmentos como o único ponto prejudicial à traba-
lhadora). 

RUMO ÀS PRIVATIZAÇÕES

Com a meta de melhorar o caixa e estimular a econo-
mia, o Governo decidiu privatizar 14 aeroportos, 11 lotes 
de linhas de transmissão, 15 terminais portuários, além 
de parte da Eletrobras, como anunciado no dia 23 de 
agosto. A arrecadação prevista é de R$ 44 bilhões durante 
a vigência dos contratos. Algumas mudanças são impor-
tantes para ajustar os contratos de trabalho deixando 
nossas empresas mais competitivas e consequentemente 
para que a economia possa voltar a crescer.

Entre os aeroportos a serem licitados está o aeroporto de 
Congonhas, segundo maior do País, com movimento de 
21 milhões de passageiros por ano. 

Também será realizada a alienação da participação acio-
nária da Infraero (49%) nos aeroportos de Guarulhos, 
Confins, Brasília, e Galeão, que já foram licitados. 

Isso tem sido visto com ótimos olhos pelo mercado finan-
ceiro já que a iniciativa privada já se mostrou muito mais 
eficiente em gerir empresas. Como por exemplo a privati-
zação das empresas de telecomunicações, na época, muito 
criticada, mas que na realidade fez com que o serviço 
melhorasse consideravelmente além de ficar mais barato, 
tornando-o acessível a uma maior parcela da população.
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"O sucesso é mais difícil de ser 
trabalhado do que o fracasso. O 
risco do sucesso é enterrar nossos 
sonhos e se tornar uma máquina de 
trabalhar” - Augusto Cury

Sempre que possível, devemos conci-
liar o sucesso com relacionamentos 
saudáveis de qualquer natureza. Para 
isso, é imprescindível estar em dia 
com nossa consciência, ter sempre 
autocontrole em situações adversas e 
desenvolver uma comunicação asser-
tiva. Esses são alguns dos segredos de 
pessoas bem-sucedidas.

Quando conseguimos controlar os 
nossos sentimentos e pensamentos, 
reciclando as experiências negativas, 
protegemos nossa mente e conquis-
tamos autoconfiança para adminis-
trar qualquer situação. 

Ativar nossas memórias positi-
vas já é o suficiente para bloquear 
comportamentos depressivos. Por 
isso, a Inteligência Emocional deve 
ser um hábito. Para alcançá-la, é 
necessário administrar as emoções 
para conquistar objetivos profissio-
nais e pessoais.

CONFIRA ALGUMAS DICAS:

•	 caso se sinta nervoso ou 
irritado com alguma situação 
específica, procure descobrir a 
causa dessas emoções;

•	 tenha	 consciência	 de	 seus	
valores e aja em função deles;

•	 busque	feedback,	para	saber	o	que	
as	pessoas	pensam	sobre	você;

•	 pense	 duas	 vezes	 antes	 de	 dar	
respostas imediatas. Assim, 

você	evita	explosões	e			ofensas	
desnecessárias;

•	 observe	 mais	 e	 fale	 menos.	
Esteja aberto para ouvir; 

•	 não	tenha	vergonha	de	assumir	
erros e de pedir desculpas 
sempre que necessário;

•	 torne-se	 consciente	 de	 si.	
Aprenda a reconhecer as suas 
emoções e seus efeitos, como 
você	reage	ao	seu	ambiente.	

Sempre é tempo de mudanças e de 
aprendermos com todas as expe-
riências, sem insistir em complicar 
o simples. Afinal, só se vive uma 
vez! Então, vamos ser felizes e 
espalhar alegria aos nossos parcei-
ros de viagem, nesta nave mãe 
chamada vida.

ADMINISTRE 
SUAS EMOÇÕES
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MERCADO DE PREVIDÊNCIA

A cada etapa da vida, é preciso fazer ajustes no orça-
mento, certo? Na aposentadoria, em especial, seu cuidado 
com as finanças deve ser ainda maior, para poder esticar 
o seu dinheiro o máximo. Atenção a algumas dicas:

•	 Procure rever planejamento financeiro - quanto 
você	 tem	de	 receita	 e	 despesa	mês	 a	mês?	 Inclua	
todas essas informações no seu orçamento;

•	 Reveja com atenção o seu padrão de gastos, 
reduzindo o que for possível – um casal aposentado, 
por exemplo, precisa ter dois carros na garagem ou 
pode fazer uso compartilhado de um único veículo, 
reduzindo assim as despesas com combustível, 
seguro,	manutenção	e	IPVA?

•	 Adote a estratégia de estabelecer um valor máximo 
para gastar, que não atrapalhe seu orçamento;

•	 Estique seu dinheiro, observando atentamente 
sua forma de consumir: crie o hábito de pesquisar 
preços, comparar produtos antes da compra e 
pechinchar sempre!;

•	 negocie descontos para pagamento à vista (sem 
estourar o orçamento);

•	 evite o pagamento de juros;

•	 use o crédito de forma consciente. Não comprometa 
grande	 parte	 do	 seu	 orçamento	 futuro,	 pois	 você	
poderá precisar dele numa eventualidade.

COMO ORGANIZAR 
SEUS GASTOS NA 
APOSENTADORIA

CONHEÇA SEUS DIREITOS!

Conhecendo bem seus direitos na terceira idade, 
você vai ter a chance de economizar mais, apro-
veitando uma série de facilidades e benefícios, 
bem como poderá curtir mais a vida. Veja alguns 
exemplos:

•	 Diversão garantida: o Estatuto do Idoso 
garante às pessoas acima de 60 anos o 
direito ao desconto de 50% em atividades 
culturais, de lazer e esporte. É só 
apresentar um documento de identidade 
com foto na bilheteria do local.

•	 Transporte acessível: em se tratando 
de transporte coletivo público urbano 
(metrô, trem e ônibus), é assegurada a 
gratuidade na passagem a partir dos 65 
anos. Em alguns municípios, a legislação 
local garante o benefício já a partir dos 60 
anos, como em São Paulo.

•	 Boa viagem: passageiros com 60 anos e 
renda de até dois salários mínimos também 
têm desconto em viagens interestaduais 
de ônibus, trem ou embarcação. 
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CARPE DIEM

Sabia	que	você	pode	poupar	seu	orçamento	e	
cuidar	da	sua	qualidade	de	vida?	

Existe uma série de iniciativas destinadas a 
este público, ou mesmo à população em geral, 
que	são	gratuitas	e	você	pode	aproveitar!	Aqui,	
listamos algumas delas, propostas pelo Governo 
de São Paulo e Prefeitura do RJ. 

APROVEITE OS 
BENEFÍCIOS QUE  
A TERCEIRA 
IDADE OFERECE

SÃO PAULO

PROGRAMA MELHOR VIAGEM
O	 Programa	 "Melhor	 Viagem	 -	 Excursão"	 tem	 como	
objetivo viabilizar a grupos de terceira idade (acima 
de 60 anos) a realização de uma viagem para destinos 
turísticos do Estado. 

Essa iniciativa faz parte do Programa Estadual São 
Paulo	Amigo	do	Idoso,	em	benefício	desse	público	que,	
segundo o governo do estado de SP, representa em 
torno de 13% da população paulista.

O formato atual do programa consiste na realização de 
roteiros de 1(um) dia percorrendo atrativos turísticos 
de cidades do Estado. As solicitações são feitas 
diretamente pelas prefeituras municipais.

Mais informações: 
Site: www.turismo.sp.gov.br/publico/  
clicar em PROGRAMAS 
e-mail: turismo@sp.gov.br
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RIO DE JANEIRO

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
PROFESSORA DYLA SYLVIA DE SÁ
Desenvolve atividades de lazer e de formação 
cultural diversificadas, com programação versátil 
para o público em geral. Exposições, música, 
entretenimento familiar. O espaço conta com um 
salão multiuso, oferece oficinas de artesanato, 
dança, teatro, música, atividades como roda de 
poesia e bailes para todas as idades e eventos 
associados ao folclore. 

Mais informações: 
Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e, 
sábados e feriados, das 9h às 16h.
End.: Rua Barão, 1.180, Praça Seca – Jacarepaguá
Tel.: (21) 3833-4769
E-mail: centrodyla@pcrj.rj.gov.br
Facebook: www.facebook.com/
CentroCulturalProfaDylaSylviaDeSa

CENTRO CALOUSTE GULBENKIAN
O	Centro	Calouste	Gulbenkian	foi	criado	em	11	de	
março de 1971, na Praça Onze, e recebe o nome de 
Calouste	Gulbenkian	em	homenagem	à	instituição	
cultural portuguesa sediada em Lisboa - Fundação 
Calouste	Gulbenkian.	
Tem como propósito atender aos interesses da 
população, nas áreas cultural, artística e social. 
É um local onde arte, cidadania e educação se 
congregam.

Mais informações: 
Horário: segunda a sábado, das 9h às 22h
End.:	Rua	Benedito	Hipólito,	125	-	Praça	XI
Tel.: (21) 2224-5747
Site: www0.rio.rj.gov.br/calouste/
Facebook: www.facebook.com/cmacg.rio

Para saber mais sobre a programação, acesse: www.rio.rj.gov.br/ - opção “Turismo”

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
O	 Espaço	 de	 Convivência	 do	 Idoso	 (ECI)	 é	 um	
projeto do Fundo Social de Solidariedade do Estado 
de São Paulo (FUSSESP), que oferece atividades 
socioeducativas gratuitas, voltadas ao público a 
partir de 55 anos de idade.

O	 principal	 objetivo	 é	 estimular	 a	 convivência	 e	 a	
inclusão social, por meio de diferentes  práticas, com 
base no respeito às trajetórias de cada integrante, que 
participa ativamente dos processos de aprendizagem, 
resultando	 em	 aumento  da	 autoestima,	 qualificação	
e integração. Cada grupo conta com a atenção de 
profissionais	 especializados	 em	 educação,	 terceira	
idade e atividades multidisciplinares.

Os	 cursos	 oferecidos	 têm	 duração	 de	 quatro	 meses	
e abordam diferentes vertentes nas áreas de música, 
atividade física, informática e artesanato. 

Mais informações:
Fundo	Social	de	Solidariedade	do	Estado	de	São	Paulo 
Rua Ministro de Godói, 180 - Parque Fernando Costa 
(Água Branca) – Perdizes – São Paulo.  
Fone: (11) 2588-5700 
Site: www.fundosocial.sp.gov.br/portal.php/
programas-projetos_espacoconvivencia
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SUA VIDA, NOSSA HISTÓRIA

QUALIDADE DE VIDA  
E MUITAS LEMBRANÇAS

Sra. Rufina Almeida tem 67 anos e aposentou-se pela 
Bayer há seis anos.  Engenheira química, assim como seu 
marido, Sr. Jailson, tem um filho de 31 anos, engenheiro 
mecatrônico. Hoje, desfrutam da aposentadoria planejada, 
com muitas histórias para contar.

Nascida em SP, sua trajetória profissional inclui 12 anos 
na Rhodia, 5 anos na Abiquim (Associação Brasileira das 
Indústrias Químicas) e 18 anos na Bayer, como Assessora 
Técnica. 

“Na Bayer, eu era responsável pela classificação fiscal de 
todos os materiais que entravam ou saíam da empresa. 
Também fui responsável pelos produtos químicos contro-
lados pela Secretária de Assuntos Estratégicos (produtos 
destinados à elaboração de Armas Químicas), pela Polícia 
Federal e pelo Ministério do Exército (produtos destina-
dos à fabricação de entorpecentes). Comecei trabalhando 
na Assessoria da Diretoria, em Recursos Humanos, em 
Suprimentos e, no final, no Jurídico”, recorda Sra. Rufina. 

“Para o desenvolvimento do trabalho, eu tinha contato 
com muitas pessoas, e todas elas deixaram saudades”, 
declara. “Muitas histórias interessantes aconteceram ao 
longo dos 18 anos de Bayer”. 

Sra. Rufina lembra de fatos marcantes. Um dos principais 
foi a inspeção realizada na fábrica de Belford Roxo, no Rio 
de Janeiro, por representantes da ONU (Organização das 
Nações Unidas), há aproximadamente vinte anos. 

“O objetivo era verificar se não estávamos fabricando 
armas químicas, com o fosgênio gerado numa das etapas 
da unidade de polímeros. Vieram três representantes da 
ONU (um americano, um indiano e um brasileiro) e vários 
do Governo brasileiro”, explica. 

O fosgênio é um gás incolor e inodoro, com uso contro-
lado. Por isso, era muito importante fornecer todas as 
informações solicitadas. “Inspecionaram tudo, até a 
enfermaria. Ficaram quatro dias em Belford Roxo. Fomos 
bastante elogiados pelos cuidados, por todo o controle 
com o produto”. 

A aposentada continua: “também eram interessantes as 
inspeções do Ministério do Exército, na unidade Socorro. 
Lembro de ter acontecido umas três vezes na unidade 
de Socorro. Quando aconteciam, as pessoas brincavam: 
‘Rufina, o que você andou aprontando?’”, recorda.

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO A DOIS

A aposentadoria nunca foi uma preocupação, pois sabia 
que, após os 60 anos, isso aconteceria. “Como eu tinha 
consciência disso, sempre procurei me preparar psicoló-
gica e financeiramente”.

Desde o início da sua carreira, procurou fazer poupança 
para os imprevistos e para futura aposentadoria. “Depois, 
quando casei, passamos a nos preparar juntos para o 
nosso futuro. Quando vim para a Bayer, que já oferecia 
plano de previdência complementar para os seus funcio-
nários, isso me deu mais tranquilidade”.

Após a aposentadoria, colocaram em prática seu projeto 
de vida: “Temos feito viagens pelo Brasil e outros países, 
conhecendo povos e culturas maravilhosas, o que nos 
proporciona bem estar físico e espiritual”, revela.

Aos que estão iniciando sua trajetória profissional, sra. 
Rufina diz: “recomendo, para aqueles que ainda não 
começaram sua reserva financeira, que já é tempo de 
iniciá-la, para poderem desfrutar de tranquilidade quando 
se aposentarem.
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www.previbayer.com.br 
ou através do QR Code
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PLANO BD
Augusto Rodrigues da Silva Filho

Carlos Henrique Gonçalves Ribeiro

Carlos Magno Savaget

Eduardo Alves Costa

Leila Arlinda dos Santos Muffareg 

Maria Aparecida Feitoza de Roma

Marisa Carelli

Roger Lincoln Jovem Mendes

Sergio Luiz Herschaft

THEO VAN DER LOO
ENTRE OS 25 MELHORES CEOS DO BRASIL

MAIS SOBRE A BAYER

Theo Van Der Loo, presidente do Grupo Bayer no Brasil, 
configura na lista dos 25 melhores CEOs do Brasil, elabo-
rada e divulgada pela Forbes em julho deste ano. 

O executivo recebeu destaque por conta do seu esforço 
para aumentar a igualdade e diversidade da companhia. 
Theo Van Der Loo denunciou o racismo sofrido por um 
amigo executivo negro, no início de 2017.

Estão também nessa lista, entre outros nomes: Frederico 

Trajano, que liderou a transformação digital da Magazine 

Luiza, Alexandre Birman, presidente da Arezzo, Paula 

Bellizia, CEO da Microsoft, José Galló, que comanda a 

Renner e Fabio Coelho, do Google Brasil. 

Esta foi a 3ª edição do  prêmio “melhores presidentes de 

empresa do País”. Os executivos foram escolhidos pela 

sua capacidade de reinventar suas companhias, passar 

por crises e crescer em meio às adversidades.

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

MOMENTO DE USUFRUIR

PLANO CD
Edson Barreto Pinto

Jeferson Luiz de Camargo 

Nilton Cesar Martini 

Paulo Valladares

Walter Jose Marino 

Para acessar a matéria na íntegra e conhecer todos os executivos listados:
http://exame.abril.com.br/negocios/os-25-melhores-ceos-do-brasil-segundo-a-forbes/


