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Você já parou pra pensar que este é um ditado popular que 
pode ser aplicado em diferentes áreas da sua vida? Acre-
dite, este é o melhor remédio para quem deseja curtir 

muito a vida.
A vida é feita de fases e é importante que cada uma delas seja 
aproveitada intensamente, mas é claro, lembrando-se do equilí-
brio para que as próximas etapas da vida sejam ainda melhores. 
Na saúde esta é uma verdade absoluta. A alimentação, por 
exemplo, tem que ser saborosa, deliciosa e saudável. Tudo é per-
mitido. É só não esquecer apenas que alguns alimentos devem 
ser consumidos um pouco menos do que outros.
Além do alimento em si, é recomendável dedicar qualidade para 
este tempo.  A vida é corrida, mas o momento da alimentação 
deve ser calmo, prazeroso, pensando, conversando, olhando coi-
sas boas e bonitas, por exemplo, já é um excelente remédio. 
Reverenciar o tempo e a rotina necessária para a qualidade do 
sono e também para a prática de atividade física estão entre 
os itens fundamentais que contribuem para uma vida saudável, 
longa e feliz.
Este ditado também cabe aos relacionamentos que mantemos 
na vida, seja ele familiar, amoroso, de amizade e profi ssional, en-
tre outros.  Dedicar tempo para aprimorar os relacionamentos 

seja com palavras, gestos, momentos e também para ajustar os 
pontos de atrito, torna a relação mais forte, afi nada e saudável e, 
sobretudo, aumenta o bem estar.
A vida profi ssional é outra área para a qual este ditado popular 
pode ser usado. Buscar o aprimoramento constante, desenvol-
ver o hábito de manter o trabalho sempre em dia e contribuir 
para um ambiente de trabalho saudável, entre outros compor-
tamentos, contribuem para a autovalorização, reconhecimento 
profi ssional e posiciona para novos desafi os e novas conquistas.

Prevenir é melhor que remediar!
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“Prevenir é melhor que remediar” encontra aplicação 
perfeita também para o lado fi nanceiro da vida. Começa 
com a prevenção no dia a dia, no controle dos pequenos 
gastos, passa pelo planejamento mensal, anual e, é claro, 
pelas reservas fi nanceiras. Entre elas, o nosso destaque 
é para a previdência complementar, um investimento 
fundamental para garantir a você e para quem você ama 
um futuro tranquilo, feliz e economicamente saudável.



Os brasileiros estão vivendo mais. A cada ano, 1,1 milhão de brasileiros chegam aos 60 anos, fronteira 
para o início do envelhecimento.  Atualmente a expectativa de vida é de 74 anos e a estimativa é de 
que em 2050 será de 79 anos.

Responsabilidade Social
O Ministério da Previdência Social (MPS) e a Associação 
Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Comple-
mentar (Abrapp) assinaram um acordo com objetivo de 
promover o trabalho decente. 

O objetivo é combater a discriminação com relação a 
mulheres, negros e portadores de defi ciência. Também 
determina que os contratos de terceirização da empresa 
sejam avaliados para aferir se eles propiciam condições de 
igualdade de tratamento entre funcionários e terceirizados.
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Fulano de Tal, CEO“”
A Previbayer quer fi car mais próxima de você, participante. 
Começamos o ano com mudanças: Depois da incorporação da 
Bayerprev à Previbayer, renovamos o logotipo unindo as duas 
marcas e assinatura, deixando-o mais moderno e bonito. 
Com objetivo de disponibilizar todas informações de forma 
rápida e clara e dicas importantes para o seu presente e futuro, a 
Previbayer também lançou o novo site.
Vale lembrar que você tem acesso exclusivo e personalizado aos 
dados do seu plano de previdência, incluindo saldo e simulador 
para empréstimos. E se você ainda não é participante, acesse 
o site e conheça todas as vantagens deste benefício, inclusive 
quanto você pode investir e qual será a renda proporcionada.

Brasil Maduro

A longevidade conquistada pelos brasileiros pode ser explicada pelos avanços da medicina e por práticas que contribuem para a 
melhoria da qualidade de vida, como a adesão a exercícios físicos e o crescimento pela procura de alimentos saudáveis. 

Recadastramento
O fi nal do ano está chegando e com ele os participantes assistidos tem dois compromissos com a 
Previbayer: o recadastramento e a festa de confraternização.
O recadastramento de participantes assistidos atende o artigo 32 do Regulamento do Plano. Esta 
solicitação é fundamental para que você continue usufruindo do seu benefício. 
Nos próximos dias você receberá no seu endereço de correspondência o formulário para 
recadastramento, preencha corretamente e se prepare para entregá-lo na festa de confraternização. 
Você  também poderá mandar pelo correio, com reconhecimento de fi rma da assinatura, até o 
dia 09/12/2011.
A não entrega deste formulário devidamente preenchido resultará na suspensão do pagamento 
do benefício.
A Festa de Confraternização será dia 09 de dezembro em São Paulo e no Rio de Janeiro em 02 de 
dezembro, das 14 as 18h no Clube Bayer. 
Neste ano a Previbayer está preparando várias atividades que deixarão o seu dia mais alegre, 
gostoso e divertido. Vale lembrar que esta também é uma excelente oportunidade de encontrar 
alguns colegas de trabalho, por isso, não perca. 

Nasce a ANABAY
Os encontros eram periódicos e informais, o objetivo era o de 
preservar o relacionamento entre participantes assistidos da 
Previbayer e se divertir. Logo começou o boca a boca, novos 
aposentados começaram a frequentar as reuniões e nasceu a 
ANABAY – Associação Nacional dos Aposentados da Bayer.
Nesta associação o objetivo inicial continua, mas com novas 
metas.  A Associação que já nasce muito bem organizada, com 
estatuto, regulamento, registrada em cartório e com apoio da 
Bayer e da Previbayer será também um ponto de encontro, 
apoio e orientação aos aposentados da Bayer. Uma das missões 
da ANABAY é buscar parcerias com empresas de áreas de 
negócios frequentemente utilizadas por aposentados para criar 
benefícios exclusivos como descontos em farmácias, em agências 
de viagens, entre outras.om.br.

A não entrega deste formulário 
devidamente preenchido resultará 
na suspensão do pagamento do 
benefício.

Mercado de Previdência

O boletim é mais uma das ferramentas que queremos usar para contar as novidades 
para você e também para te conhecer melhor e não vamos parar por aqui.  Fique 
atento que ainda teremos muitas novidades para você.

Perto de você

Novidades Previbayer

www.previbayer.com.br

Gostou da ideia, quer participar da associação? Saiba como no 
site www.anabay.com.br.

Da esquerda para a direita Adilson Tolentino (Diretor Administrativo da ANABAY), 
Levi de Almeida Nunes (Diretor Financeiro da ANABAY), Sr. Theo van der Loo 
(Presidente da Bayer) e Erwina Blunk (Diretora Presidente da ANABAY)
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Prazer. 
Posso ajudá-lo?
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Prazer. Posso ajudá-lo? 

Nós queremos estar mais próximo de você, certo? Então vamos 
apresentar cada um dos profi ssionais da Previbayer para você:

Acácio Carmo – responsável geral da entidade, passa diretrizes e 
coordena todo o trabalho desenvolvido por sua equipe e responde 
direto para Joseph Person, diretor superintendente da Previbayer.

Fernando Cassola - formado em contabilidade e com MBA em 
economia, investimento e setor fi nanceiro. É responsável pela 
contabilidade dos planos da Previbayer e pelo programa de 
governança corporativa da entidade.

Lucas Nóbrega - na Bayer desde 2009 e atuando no setor de 
previdência complementar desde 2005, é responsável por fi nanças 
e acompanhamento dos investimentos da Previbayer.

Rodrigo Brito - formado em administração de empresas, atua na 
Bayer desde 1995 e no plano de previdência desde 2006 atendendo 
participantes, fazendo simulações de benefícios, acompanhando 
as melhorias no site da entidade e supervisionando as atividades 
da área de Seguridade. 

Edilson Abreu - na Bayer desde 2005, tem como principal 
atividade, ao lado de Rodrigo, cuidar da área de seguridade, 
sendo responsável pela folha de pagamento dos aposentados, 
simulações de benefícios e empréstimos e atendimento direto aos 
participantes.

Bárbara Spada  - é a mais nova integrante da equipe por idade e 
tempo de trabalho na Bayer, desde junho de 2010. É responsável 
por dar suporte para as áreas de seguridade, e se dedica, 
principalmente,  ao atendimento dos participantes. 

“Em 2006, já aposentado pela Previbayer partiu Laercio acompanhado por 
sua esposa, filhas e até o genro para a Alemanha com passaporte que dava 
direito a uma viagem de qualidade, muitos jogos do Brasil, muita diversão 
e tranquilidade.”

Copa de 2002 no Japão, Laercio Carradori, sua esposa e suas fi lhas acordam de madrugada aqui no Brasil para 
assistir a um dos jogos do Brasil e, animado com a partida o então funcionário da Bayer faz o seguinte comentário: 

“na próxima Copa nós vamos assistir na Alemanha”.  Ninguém em sua casa acreditou, todo mundo achou que ele 
tinha acordado, mas continuava sonhando.

O que eles não sabiam que este era um sonho de um profi ssional Bayer com plano de previdência.  Laercio Carradori 
trabalhava na Bayer e sabia que em 2006, já completaria 31 anos de empresa e teria direito a tornar-se um participante 
assistido Previbayer e ir para a Alemanha seria uma excelente forma de comemoração  com a sua família, depois de 
anos de trabalho. 

Foi assim que aconteceu. Em 2006, já aposentado pela Previbayer partiu Laercio acompanhado por sua esposa, fi lhas e 
até o genro para a Alemanha com passaporte que dava direito a uma viagem de qualidade, muitos jogos do Brasil, muita 
diversão e tranquilidade.

Hoje, Carradori que atuou durante os seus 31 anos de Bayer em diversos setores de Recursos Humanos, continua 
usufruindo tranquilidade fi nanceira, atividades esportivas pela manhã – ele corre em média 10km por dia, ajuda na 
administração do consultório da fi lha a tarde e na outra grande maioria do tempo curte a família e os amigos.

Sonhando Acordado

Sua Vida, Nossa História Conheça a Previbayer

Você já comemorou a conquista da sua aposentadoria e/ou continua desenvolvendo um trabalho que lhe
traz muita satisfação? Na próxima edição, sua história pode estar aqui.

Escreva para nós: Rua Domingos Jorge, 1100 - 10º andar  - CEP: 04779-900 - São Paulo – SP 
ou pelo e-mail: previdencia@bayer.com.br

Da esquerda para a direita em pé Fernando Cassola, Lucas Nóbrega, 
Rodrigo Brito, Acácio Carmo, e Edilson Abreu. Sentada Bárbara Spada.
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Sobe e desce

Os investimentos de uma Entidade de previdência 
privada são compostos de diversos títulos do 
mercado fi nanceiro, concentrados em sua maioria 

nos segmentos de renda fi xa e, em menor escala, em renda 
variável. Cabe a Entidade otimizar os investimentos nesses 
segmentos buscando ter um maior retorno atrelado a um 
menor risco. 
É a Renda Variável que agrega mais risco e volatividade 
aos investimentos, ou seja, faz com que a rentabilidade 
suba e desça.
Para entender as fl utuações de mercado é preciso saber o 
que é uma ação e como ela é negociada. 
As ações são papéis que representam um direito sobre o 
capital social da empresa, ou seja, são partes da empresa.
O que faz o preço de uma ação cair ou subir? Há dois 
fatores principais: o desempenho fi nanceiro e econômico 

da empresa e a procura dos investidores por aquele papel. 
A atual crise européia, por exemplo, acaba afetando as 
ações no Brasil porque investidores decidem partir para 
investimentos mais conservadores e acabam vendendo as 
ações, gerando um excesso de oferta e contribuindo para 
a queda nos preços, o que não quer dizer que a empresa 
tenha perdido seu desempenho fi nanceiro e econômico.
Já os investimentos em renda fi xa são em sua maioria 
atrelados a taxa básica de juros, SELIC, ou a infl ação. Em 
geral são papéis com menor oscilação e rentabilidade 
mais estável.
A principal medida do sucesso da entidade está na superação 
dos seus objetivos de rentabilidade, benchmarks, algo que 
a Previbayer tem feito com sucesso ao longo dos seus 29 
anos de existência.

Carpe Diem Teatro

E o Vento Não Levou
Categoria: Peças
Gênero: Comédia 
Preço: R$ 30,00
Duração: 90 minutos
Elenco: Isser Korik, Henrique Stroeter, Fábio Cadôr e Outros
Censura: Livre

De Ron Hutchinson. Dirigida por Roberto Lage, a comédia é inspirada em fatos reais ocorridos 
nos bastidores das fi lmagens do clássico... E o Vento Levou (1939). Em cena, o produtor, o 
roteirista, o diretor e a secretária enfrentam uma situação desesperadora: o prazo para concluir 
o roteiro está estourado e a produção da fi ta não pode atrasar. 

Por dentro dos Investimentos
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Reservar tempo e dinheiro para a diversão também é fundamental para melhorar a 
qualidade de vida. Aqui a nossa dica do trimestre:

A peça está sendo exibida, as terças e quartas as 
21h, até 14 de dezembro no Espaço Parlapatões 
Praça Franklin Roosevelt, 158  - Metrô República.



Vida Nova
Bem-vindo

Novos participantes começaram no último trimestre colher os frutos dos seus longos anos 
de trabalho e passaram a usufruir do benefício do Plano de Previdência Previbayer como 
aposentados. São eles:

Bayer HealthCare: 
Fernando Wagner Monteiro
Edson Bertolucci
Sergio da Silva Oliveira
Argemiro da Silveira BulcaoBayer MaterialScience: 

Gilberto de Figueiredo Neves
Matias Rui Schultz 
Carlos Alberto Fontes Guimarães
Paulo Cesar de Oliveira
Ana Elise Hamasaki

Bayer Business Services: 
Rufi na da Conceição Paula Almeida

Envie suas dúvidas e sugestões.

Rua Domingos Jorge, 1100 - 10º andar
CEP: 04779-900 - São Paulo - SP
Email: previdencia@bayer.com.br
Site: www.previbayer.com.br
Tel: (11) 5694-5217 / 5694-5434
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Bayer Cropscience: 
Helga Aparecida Nussbaumer


