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CAMINHAR
       É PRECISO!
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Caminhar é preciso!

Não há desculpa para deixar para depois: trata-se de 
uma opção barata, agradável, que pode ser praticada 

a qualquer hora e lugar. Vários estudos comprovam: 
caminhar faz muito bem à saúde física e mental! E mais: 
a atividade aeróbica garante rápidas mudanças na silhueta, 
principalmente quando aliada a uma dieta alimentar 
balanceada.

Ainda sem ânimo para começar? O Dr. Marcio 
Francisco Mello, especialista em Geriatria e em Prática 
Ortobiomolecular, destaca: “caminhar é fundamental, 
pois promove diversos benefícios, em termos de saúde e 
longevidade. Aumenta o condicionamento físico (melhora 
o funcionamento cardíaco, pulmonar e muscular), estimula 
a circulação, é importante na perda e manutenção de peso 
e ainda ajuda a aliviar o estresse”. 

CONFIRA OUTROS BENEFÍCIOS:

• Combate a osteoporose;

• Melhora a saúde mental, o humor e a autoestima, 
evitando a depressão;

• Ajusta seu sono – gastando mais energia na caminhada, 
você dorme melhor;

• Evita derrames e infartos – porque controla a pressão 
sanguínea e regula os níveis de colesterol. Ajuda também 
no controle da diabetes;

• Contribui para a longevidade - estudo divulgado pelo 
periódico Plos Medicine, envolvendo 650 mil pessoas de 
diferentes países, revela que a prática de 75 minutos de 
caminhada rápida por semana contribui para o aumento 
da longevidade depois dos 40 anos, em comparação 
com pessoas consideradas sedentárias. 

A TODO VAPOR, TAMBÉM NA TERCEIRA IDADE

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), 
para melhorar funções cardiorrespiratórias e musculares, 
a saúde dos ossos, reduzir o risco de depressão e declínio 
cognitivo, adultos acima dos 65 anos devem praticar, 
pelo menos, 150 minutos por semana de atividade física 
aeróbica de moderada intensidade (equivalente a uma 
caminhada em passo rápido). 

Para benefícios adicionais de saúde, devem aumentar este 
ritmo para 300 minutos por semana.  

HORA DE COMEÇAR!

• Consulte seu médico primeiro;

• Comece devagar, meia hora por dia, 
   três vezes por semana;

• Use roupas e tênis apropriados;

• Pratique a caminhada com frequência, 
   estabeleça seu ritmo e seja disciplinado; 

• Opte por locais planos até entrar em forma;

• Procure ingerir líquidos;

• Fique atento à sua postura durante a caminhada: 
   seu calcanhar deve ser o primeiro a tocar o 
   solo, depois a planta do pé. Contraia o abdômen, 
   mantenha sua coluna ereta e olhe sempre para 
   o horizonte;

• Concentre-se em seus movimentos e capriche 
   na respiração;

• Evite os horários de sol forte;

• Faça uma alimentação leve antes de caminhar;

• Procure relaxar e pensar positivamente 
   enquanto caminha.
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FAÇA PARTE DO GRUPO!

Que tal fazer parte do grupo de caminhada do Clube Bayer? Há também aulas de ginástica, judô, tênis, grupo de 
corrida, passeios a teatros, semana de recreação para as crianças em janeiro e julho, torneios esportivos e festas 
temáticas, além de happy hour mensal com DJ e música ao vivo.

O Clube Bayer oferece ótima estrutura de lazer, descontração e qualidade de vida aos colaboradores e seus familiares. 
São duas unidades, uma em São Paulo/SP e outra em Belford Roxo/ RJ. 

Colaboradores e aposentados podem se associar. É cobrada uma mensalidade, descontada em folha (aposentados 
podem frequentar o clube gratuitamente). Os associados contam com piscinas recreativas, quadra de futebol Society, 
quadra poliesportiva, quadras de tênis, lanchonete, saunas úmida e seca, salão de festas, espaço para churrasco, 
playground, academia e estacionamento. 

Para saber mais sobre o clube: 

São Paulo: Alexandre Bigai ou Amanda Manochio –  Fone: (11) 5694-5025 | 5694-5858

Belford Roxo: Abraão Santos ou José Maria  – Fone: (21) 2189-0745 | 2189-0260
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Em breve você, participante do Plano Bayer BD, terá uma 
importante decisão a tomar em relação ao seu plano de 
aposentadoria: de� nir se quer ou não migrar para o 
Plano CD.

Este processo de migração será composto por 4 etapas, 
detalhadas a seguir. Fique tranquilo: ao longo do segundo 

semestre, organizaremos diversas ações para esclarecer 
suas dúvidas e auxiliá-lo na sua tomada de decisão. Assim, 
você poderá optar, de forma consciente, por migrar para 
o Plano CD ou continuar no Plano BD. 

A DECISÃO SERÁ SUA!

Novidades Previbayer

Migrar ou não? A escolha é sua!

PARA SABER MAIS, VISITE NOSSO SITE www.previbayer.com.br 
E AGUARDE NOTÍCIAS NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES DO PREVIBAYER NEWS.

QUANDO VOU PODER MIGRAR?

A expectativa é que você possa optar por migrar ou não no segundo semestre. Mas, para isso, 
dependemos da aprovação do processo de migração pelo governo (Previc). 

Fique tranquilo: você será informado de cada passo. E lembre-se: a migração é voluntária! 
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PASSO A PASSO DA MIGRAÇÃO
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•  PLANO BAYER BD: DEFINIDO NOVO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO
Foi de� nido o novo percentual de contribuição do Plano Bayer BD, a ser praticado 
pelas patrocinadoras e participantes autopatrocinados, a partir deste mês de abril. 

• RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
O ano de 2012 fechou com a menor taxa de juros já vista no país, segundo números 
apurados pela Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade).

• TETO DA META ATUARIAL CAI PARA 5,75%
O Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) decidiu por unanimidade, reduzir em 
0,25% - dos atuais 6% para 5,75% ao ano -  o teto da meta atuarial dos fundos de pensão em 2013.

   ACESSE E SAIBA MAIS: www.previbayer.com.br

Últimas Notícias
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Mercado de Previdência

O que defi ne 
o perfi l de um 
investimento?

Qualquer decisão em nossas vidas exige, além de 
muita re� exão, buscar conhecer as opções existentes 

e avaliar o quanto cada uma delas combina com nosso 
jeito de ser e agir, certo? A� nal, uma pessoa é diferente 
da outra, tem preocupações e sonhos distintos.

Pois bem, no mundo dos investimentos o raciocínio é o 

mesmo: é importante você conhecer bem as modalidades, 
mas, principalmente, fazer uma autoavaliação, para 
de� nir o seu per� l como investidor. 

Basicamente, este per� l pode ser de� nido por duas 
variáveis que estão bastante relacionadas: idade e 
aversão ao risco. 

• Um jovem de 22 anos que more com seus pais e seja bastante disciplinado fi nanceiramente, tem capacidade de  
guardar mais dinheiro neste momento e, ao poupar para sua aposentadoria, pode optar por investimentos mais 
ousados. A� nal, se houver perda ou se ganhar menos do que imagina, tem muito tempo para virar este jogo. 

• Já um homem de 45 anos, com dois fi lhos adolescentes, tem maior difi culdade de poupar grandes recursos, 
em função das despesas que possui, e certo medo de perder seu dinheiro. Quer retorno, mas � ca atento ao 
quanto isso pode lhe custar.

• Um senhor de 58 anos, perto da aposentadoria, quer ao máximo poupar seus recursos com segurança, pois 
seu projeto de longo prazo agora está bem perto de acontecer: parar de trabalhar!

VEJA ALGUNS EXEMPLOS:
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Respeite seus objetivos e o seu per� l como investidor. Não 
tome suas decisões baseado puramente na rentabilidade 
do plano em determinado momento. Lembre-se: 
rentabilidade passada não garante ganhos futuros! Evite 
mudanças precipitadas e, sobretudo, seja estável em suas 
decisões � nanceiras.  

A aversão ao risco tende a ser diferente em cada etapa da 
nossa vida. Geralmente somos mais arrojados enquanto 
jovens e cada vez mais conservadores à medida em que 
estivermos perto da aposentadoria. 

E você, como reage diante do sobe e desce no mercado 
� nanceiro? Tem medo de perder dinheiro? 

COM A PALAVRA, O SEU PERFIL!

Assim como acontece com outros investimentos, na 
Previbayer  você de� ne o seu per� l logo na adesão ao 
Plano Bayer CD. Há possibilidade de mudá-lo depois, 
somente uma vez ao ano, sempre no mês de março. 

CONSERVADOR – apresenta menores 
oscilações no valor das cotas e, por este motivo, 
traz menores riscos ao seu dinheiro. Indicado 
para pessoas com baixa tolerância ao risco e a 
alocação dos recursos é 100% em Renda Fixa. 

MODERADO – apresenta oscilações um 
pouco maiores no valor das cotas, por ter 
investimentos em Renda Variável (entre 10% e 
25% da carteira). Indicado para pessoas que não 
são nem avessas nem adeptas a correr riscos, em 
busca de maior rendimento.

ARROJADO – apresenta oscilações maiores 
nas cotas, por ter uma participação maior em 
Renda Variável (30% a 40%). Indicado para 
quem espera rendimento maior no longo prazo 
e é tolerante ao risco, aceitando perdas durante 
o período de aplicação. 

CONHEÇA OS TRÊS PERFIS 
DO PLANO BAYER CD 

COMPREENDER MELHOR SEU PLANO DE 
PREVIDÊNCIA É FUNDAMENTAL PARA 
PLANEJAR O SEU FUTURO! 

Previbayer News - Nº06 - Abril de 2013
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Educação Financeira

Todo ano, nos meses de março e abril, é aquele 
sufoco: quem precisa entregar sua Declaração de 

Imposto de Renda não sossega enquanto não terminar 
a prestação de contas.  

Sem dúvida, a parte mais difícil é reunir a papelada.  
Para facilitar seu trabalho, faça uma lista dos itens que 
você sempre usa na declaração e vá guardando tudo 
ao longo do ano. 

IR: mudança de hábito ajuda 
você a declarar melhor! 

E mais! Divida com seus familiares esta responsabilidade. 
Não centralize tudo em você. A� nal, e se você quiser 
programar aquela sonhada viagem ao exterior, quem vai 
cuidar da sua vida � nanceira neste período? 

Mantenha em ordem seu cronograma de pagamentos, os 
dados de suas contas bancárias e de seus investimentos. 
Assim, tudo vai funcionar muito bem enquanto você 
estiver fora, curtindo a vida, e sem dor de cabeça na volta. 

ORGANIZE-SE!VEJA ALGUNS EXEMPLOS:

• Informe de rendimentos da empresa;

• Informe de rendimentos do INSS, caso receba 
pensão ou aposentadoria;

• Informe de rendimentos do seu plano de 
previdência;

• Extratos de conta corrente;

• Informe de seus investimentos;

• Documento que comprove compra ou venda 
de bens de maior valor (carro, imóvel etc.);

• Valores pagos ao seu plano de saúde;

• Recibos de despesas médicas (laboratórios, 
médicos, dentistas, exames particulares etc.);

• Mensalidade escolar (dos � lhos, suas e 
do cônjuge também, caso entrem como 
dependentes na sua declaração);

• Documento de herança ou inventário;

• Informe da nota � scal paulista, relacionando 
créditos recebidos;

• Dados de seus dependentes, incluindo informe 
de rendimentos, caso tenham recebido alguma 
remuneração.
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No país do futebol!

Carpe Diem

O Brasil se organiza para receber dois importantes 
eventos do futebol: a Copa das Confederações, 

de 15 a 30 de junho deste ano, e a Copa do Mundo, 
em 2014. Que tal entrar no clima, reunir amigos 
e familiares e aprender mais sobre o assunto, 
mergulhando na história desse esporte que acelera 
o coração de muitos brasileiros?

O museu está instalado numa área de 6.900m² 
do Estádio Municipal Paulo Machado de 
Carvalho, o Pacaembu. Os visitantes podem 
caminhar pelo percurso do torcedor, composto 
por 16 etapas. São mais de 1400 fotogra� as, 6 
horas de vídeo e muita interatividade.

O museu oferece ainda uma agenda de exposições 
temporárias. Até o dia 09 de junho, os árbitros 
são o tema da mostra: “Será que foi, seu juiz?”, 
que apresenta as di� culdades da atuação do 
árbitro em campo.

Local: Praça Charles Miller, S/N - Estádio do 
Pacaembu 

Horário: De terça a domingo, das 09h às 17h 

Preço: Inteira - R$ 6,00 / Meia - R$ 3,00 
(estudantes, aposentados e maiores de 60 anos)
Crianças de até 7 anos, portadores de de� ciência 
(e acompanhante) e professores da rede pública 
não pagam ingresso. Às quintas-feiras, o 
ingresso é gratuito para todos os visitantes.

Contato: 
Tel. (11) 3664-3848
e-mail: contato@museudofutebol.org.br
Site: www.museudofutebol.org.br

Primeiro museu no Brasil dedicado ao futebol.  A ideia 
começou no ano de 2000, quando, em comemoração 
aos 50 anos do Maracanã, foi inaugurada a “Calçada 
da Fama” com a marca em alto relevo em cimento e 
mármore dos pés de 90 destacados jogadores de futebol.

Ocupa três andares do Maracanã. Por meio de painéis e 
objetos em exposição, apresenta a memória do futebol 
brasileiro, seus grandes ídolos e suas conquistas. Retrata 
também a construção do Maracanã e fatos interessantes 
ligados à história do estádio, sobre a época da construção 
e sua inauguração.

Em função da reforma do estádio para atender às 
demandas da FIFA para a Copa das Confederações 2013 e 
para a Copa do Mundo 2014, o museu deve ser reaberto 
em junho.

A reinauguração do Maracanã deve acontecer no dia 
02 de junho, com o jogo Brasil e Inglaterra, segundo 
divulgação feita pela CBF.

Informações: 
Suderj 

Tel: (11) 8871-3950 

e-mail: visitamaracana@suderj.rj.gov.br

MUSEU DO FUTEBOL – SP

MUSEU DO FUTEBOL – RJ

Previbayer News - Nº06 - Abril de 2013
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É assim que a Sra. Alicia Mutaner, 64 anos, se de� ne, 
destacando as vantagens de pensar no futuro, ter um 

plano de previdência privada. 

“Eu não conseguiria ter qualidade de vida só com o INSS. 
Aposentada desde 2011, recebo mensalmente o valor que 
determinei e estou muito satisfeita com meu Plano Bayer 
CD. Garante proteção para minha família (mora com o 
marido e tem uma � lha, independente), caso algo me 
aconteça, o que me dá tranquilidade. Sou conservadora 
ao extremo, gosto de ter essa segurança”, destaca. 

Sra. Alicia nasceu na Argentina, veio para o Brasil em 
1973, quando seu marido foi transferido a trabalho. 
Engenheira agrônoma, construiu sua vida pro� ssional na 
área de assuntos regulatórios, principalmente em registro 
de produtos � tossanitários, primeiramente para o Brasil 
e, depois, para a América Latina. Aposentou-se na Bayer, 
após 33 anos de trabalho.

BOA GESTÃO E PREPARO

A aposentada destaca a importância de se preparar para 
este período. “Perto da aposentadoria, recebi da Bayer 
assistência e orientação sobre o plano, principalmente 
no último ano de trabalho, período de transição, onde 
naturalmente temos altos e baixos. Tive toda a informação 
necessária e isso foi muito positivo”, explica.

“Tenho plena con� ança na Previbayer e eles sabem disso”, 
argumenta. “Estou ciente de que uma boa gestão do plano 
(busca da melhor rentabilidade) irá me permitir manter o 
capital por mais tempo possível. É importante saber que o 
plano está sendo bem gerenciado. Sei que minha qualidade 
de vida hoje, e no futuro, depende da boa administração 
deste fundo”, a� rma a Sra. Alícia.

PLANEJAR PARA DURAR

Planejamento é fundamental para a Sra. Alicia, para que 
seu dinheiro dure. “Procuro tirar apenas o necessário para 
cobrir minhas despesas, sem excessos, pois quero contar 

Feliz com seu Plano Bayer CD

com esta reserva o maior tempo possível.”, argumenta.

A aposentadoria lhe permite usufruir de alguns benefícios 
como: na meia-entrada no cinema, ingresso gratuito a 
exposições e a várias opções de lazer que são também 
gratuitas. 

Sobre seu estilo de vida, explica: “não tenho carro, pois 
não preciso dele e teria uma despesa desnecessária. Utilizo 
transporte público que é grátis ou táxi, se necessário. Gosto 
de cozinhar, por isso não gastamos muito em restaurantes, 
que representam uma despesa considerável. Frequento 
curso de Ikebana (arte japonesa de arranjos � orais), faço 
ginástica, viajo com mais frequência para a Argentina, 
para a praia, en� m, tenho meu tempo completamente 
preenchido e me sinto muito bem dessa forma”.

“Tenho qualidade de vida e valorizo muito meu plano 
de previdência por isso. A� nal também está lá a minha 
contribuição, resultado de tantos anos de trabalho. Fiquei 
muito feliz por ter me aposentado na empresa. Este era 
meu objetivo principal e consegui concretizá-lo”, conclui. 

Sua Vida, Nossa História
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Por dentro dos Investimentos

O que, afi nal, afeta a economia?

Imagine-se numa cabine de avião: diversos controles 
no painel, oferecendo ao piloto direcionamento ao voo, 

mesmo diante de condições desfavoráveis. Isso sem falar 
na torre de controle, dando-lhe ainda mais recursos para 
a condução segura da aeronave. 

Pois bem, no mundo dos investimentos, os gestores 
também analisam elementos que direcionam suas decisões. 
Um deles é o cenário macroeconômico, que reúne uma 
série de indicadores. explicados no quadro abaixo.

Os gestores de recursos se especializam na interpretação 
deste cenário, visando buscar, para seus clientes, os 
melhores rendimentos. É isso que nós, da Previbayer, 
procuramos fazer por você, participante! 

IINDICADORES ECONÔMICOS

PIB (Produto Interno Bruto) - soma de todas 
as riquezas (bens e serviços) produzidas em 
território nacional. Em resumo, indica se o País 
está crescendo economicamente ou não. 

In� ação - é um sinal de instabilidade da economia: 
quando os preços sobem, há perda do poder 
aquisitivo da moeda. O Banco Central trabalha com 
uma meta para a in� ação: quando há risco de ser 
ultrapassada, eleva o juro para inibir o consumo e, 
assim, reduzir preços.

Taxa de Juro - No Brasil, a Selic é a taxa básica de 
juro, servindo de referência para todas as demais 
taxas da economia. Depois de um longo período 
de alta, colocando o Brasil no topo do ranking dos 
juros reais mais altos do mundo, hoje está em 
7,50% ao ano (17/04/2013).
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Vida Nova

Envie suas dúvidas e sugestões.
Endereço: Rua Domingos Jorge, 1100 - 1º andar - Prédio 9503 - Socorro - CEP 04779-900 - São Paulo - SP 
e-mail: previdencia@bayer.com.br - Site: www.previbayer.com.br - Tel.  (11) 5694 - 5434 / (11) 5694 - 5061

Estes são os mais novos assistidos da Previbayer, eles 
encerraram 2012 começando uma nova fase da vida: 
a de usufruir dos benefícios conquistados em 
muitos anos de trabalho.

Bem Vindo! • Alberto da Costa Amorim

• Antonio Carlos Rotondano Sampaio

• Aristeu Aparecido da Silva

• Eduardo Liprandi

• Geraldo de Albuquerque M. Filho

• Gottfried Stuetzer Junior

• Heidrun Monika Moller

• Helvenir Ribeiro dos Santos

• José Antonio Neto

• José Marques Gonçalves Canello

• Lucilia Jaconelli

• Maria Ines Vizona

• Melquiades Aparecido Correia

• Sergio Oto Flesch

• Stella Rossi de Camargo

• Ubirajara da Silva Pereira

• Valentim Alvares


