DISCIPLINA E DISPOSIÇÃO
Em boa companhia!

P

Pratico exercícios há 12 anos e faço check-up todo
ano”, complementa.

“A melhor coisa é fazer exercícios”, diz Nelson
Domingues, 65 anos. “Isso limpa a nossa mente e é
ótimo para a saúde, se fizermos tudo da forma certa.

Nos dias de condicionamento físico, às segundas
e quartas-feiras, o Sr. Nelson gosta de chegar
mais cedo para fazer esteira e bicicleta. Ele conta
que teve duas crises de estresse quando era mais
novo, o que o motivou a intensificar a prática de
exercícios físicos.

raticar esporte, manter a forma, cuidar da saúde
e, ainda, na companhia de antigos colegas. Esta
é a motivação de três aposentados Previbayer, que
fazem do exercício físico no Clube Bayer sua rotina,
com muita qualidade de vida!
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Sua Vida, Nossa História

“Na época, eu só jogava futebol de fim de semana.
Procurei praticar mais esporte depois disso. Tudo
melhorou desde então”, descreve.
O Sr. Nelson é casado, tem dois filhos, um neto e
mora em Interlagos. Frequenta o Clube Bayer há 12
anos, três vezes por semana. Trabalhou 27 anos na
Bayer, sendo 25 deles na área Jurídica. Aposentou-se
em 1995. Na época, paralelamente, já era sócio em
uma empresa de assessoria ambiental, área na qual
atua até hoje, trabalhando de casa, em parceria com
outros profissionais. “Visito algumas empresas, tenho
clientes que estão comigo desde 1990, 1992”.
Também frequentadora das aulas de condicionamento
físico, a Sra. Eveline Almanza, 56 anos, mora no bairro
Campo Grande. Tem dois filhos e é divorciada. Na
Bayer, trabalhava na área de Produção e Planejamento
de Produção (Supply Chain). Começou na Bayer em
1976, saiu em outubro de 2009, quando a fábrica de
medicamentos fechou.

“Foram 33 anos de Bayer”, diz a Sra. Eveline, que se
aposentou aos 48 anos pelo INSS, mas continuou
trabalhando na Bayer até os 52 anos. Ela conta que
frequenta o clube desde que começou na Bayer.
“Na época era em outro local e não tinha academia,
apenas quadra. Eu jogava vôlei e fazia ginástica”,
revela.
Sra. Eveline sempre participou dos eventos no clube,
costumava levar seus filhos quando eram pequenos.
“Apesar de muitos não aproveitarem, pela questão do
tempo, ou da distância, o clube é muito bom, oferece
lazer e qualidade de vida”, afirma.
A aposentada conta que, na época do divórcio,
já trabalhava na Bayer e isso lhe ajudou muito,
em função da idade dos filhos na época. “Minha
trajetória na Bayer significou muito para mim. Foi
uma grande troca: fiz meu trabalho, me dediquei e
recebi a retribuição. Sinto-me recompensada e isso
é muito bom”.

Da esquerda para direita, Sr. Nelson, Sra. Eveline e Sra. Neusa na sede do Clube Bayer.
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Da esquerda para direita, Sr. Nelson, Sra. Neusa e Sra. Eveline caminhando na esteira.
Sra. Eveline frequenta a academia do clube 3 a 4 vezes
por semana. “Gosto de ir ao clube para encontrar
pessoas; é um ambiente saudável, de muita amizade
e descontração”.
“É ótimo reencontrar amigos, gosto de me comunicar,
de estar bem informada. Aposentadoria não é
sinônimo de fim, de ficar parado. Ao contrário, me
sinto começando uma nova etapa: quero cuidar mais
de mim , da minha casa, me dedicar mais a tarefas
que antes eu não fazia, por falta de tempo”.
“Estou muito feliz. Consigo correr, o que é uma
grande conquista. Participei recentemente de uma
corrida com a minha filha, no Pacaembu. Foram
10km! Com a academia do clube, tudo fica mais
fácil. E agora, passando por reforma, vai ficar tudo
de bom!”, destaca Eveline, que tem suas metas para
2014: manter o ritmo com a saúde e aprender inglês.
A Sra. Neusa Barbosa de Souza, 60 anos, trabalhava
na mesma área que a Sra. Eveline, porém em função
diferente, como operadora de produção. Começou na
Bayer em 1975 e se aposentou em 2001.
Divorciada, duas filhas, Sra. Neusa mora em

Guarapiranga. “Frequento o clube desde que comecei
na Bayer. Na época, o clube ainda era um barracão e
ficava em outro lugar”, conta.
Sra. Neusa vai ao clube quatro vezes por semana, de
ônibus. “Só deixo de ir mesmo quando está chovendo
muito forte, porque sinto muita falta de me exercitar,
gosto bastante. Pra mim, o clube é uma forma de
lazer. Eu pouco viajo, então aproveito essa atividade
para me divertir, ver pessoas e cuidar da saúde”,
complementa.
A aposentada encontra os colegas Nelson e Eveline
nas aulas de condicionamento físico. “Gosto de
chegar cedo para ir fazendo esteira, me exercitando.
Nós pouco faltamos: somos os mais disciplinados, e
os mais velhos também”, revela.
“Frequento as aulas desde quando começaram,
há uns 20 anos. Antes de praticar atividade física,
sentia uma dor aqui, outra ali, mal estar. Depois
que comecei, não parei mais, porque muita coisa
melhorou, fiquei muito mais disposta”, conta
Sra. Neusa, que conclui: “Só paro quando minhas
‘perninhas’ não aguentarem mais”...
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Educação Financeira

Reserva de
emergência
Construa a sua!
S

eu orçamento vai bem: seus gastos estão controlados,
sua planilha de receitas e despesas segue organizada
mensalmente. Diante de um cenário equilibrado,
surpresa! Um vazamento na garagem, carro quebrado
e um tratamento dentário fora de hora.
Pronto! Rapidamente você percebe o impacto desses
gastos extras no seu bolso. Sabia que é possível evitar
isso? Basta começar, o quanto antes, sua reserva de
emergência.
COMO FUNCIONA?
De acordo com especialistas financeiros, para garantir
tranquilidade a você e à sua família, a reserva de
emergência deve contar com recursos suficientes para
cobrir suas despesas fixas por um período de seis meses.
Dessa forma, você mantém seu orçamento protegido
no caso de qualquer eventualidade. Como se trata de
um dinheiro para gastos urgentes, é recomendável que
você o mantenha em um investimento de alta liquidez
(que você pode sacar rápido, se precisar).
Jamais aplique sua reserva de emergência em
investimentos de maior risco, por se tratar de um
dinheiro que irá lhe garantir segurança. Opte por
investimentos mais ousados somente quando você
já tiver constituído esta reserva, e tiver olhos para
aplicações de longo prazo.
VEJA COMO COMEÇAR
Para iniciar sua reserva de emergência, destine 10%
do que você ganha, logo no dia do recebimento do
seu salário, para outra conta. Dessa forma, você evita
gastar esse dinheiro ao longo do tempo e estabelece
uma rotina bastante saudável para as suas finanças.
Comece hoje mesmo!
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Mercado de Previdência

Imposto de Renda
Como aproveitar o benefício fiscal?
U

ma das regras do Planejamento Financeiro é
identificar alternativas de esticar o seu dinheiro:
pensar duas vezes antes de comprar algo, olhar sua
planilha com atenção, mobilizar a família na tarefa
de economizar.
Mas é possível fazer mais! Você já parou para pensar
em quanto de impostos recolhe todo ano? Essa
preocupação vem à mente na hora de declarar seu
Imposto de Renda, quando muitos contribuintes
percebem a “mordida do leão”.
É importante saber que existem formas de reduzir esse
efeito e uma delas é aproveitar o benefício fiscal dos
planos de previdência.
Nos Fundos de Pensão e nos planos PGBL, o dinheiro
que você deposita ao longo do ano (aportes ou
contribuições) pode ser descontado do imposto de
renda a ser pago, no limite máximo de 12% da sua
renda bruta anual tributável. Para isso, é importante
utilizar, na hora de declarar IR, o modelo completo de
declaração e ter contribuído com o INSS durante o
ano-calendário.
PLANEJE-SE!
Para aproveitar este benefício, o ideal é comparar,
mensalmente, se o valor da sua contribuição tem sido
compatível à dedução permitida. Caso isso não ocorra,
você pode complementá-la, por meio da contribuição
básica e da esporádica.
O objetivo, com esta estratégia, é que o dinheiro
economizado com imposto seja direcionado ao
crescimento do seu patrimônio, pensando no futuro.
Aproveite!

A seguir, confira um exemplo prático, para entender
melhor o impacto no seu bolso:
SEM
PREVIBAYER

COM
PREVIBAYER

R$ 4.500,00

R$ 4.500,00

DEDUÇÃO PERMITIDA DA
CONTRIBUIÇÃO (12% da
renda bruta tributável)

R$ 0,00

R$ 540,00

BASE DE CÁLCULO DO IR

R$ 4.500,00

R$ 3.960,00

ALÍQUOTA DE
IR-DEDUÇÃO

27,5%
e
R$ 790,58

22,5%
e
R$ 577,00

IMPOSTO DEVIDO

R$ 446,92

R$ 314,00

RENDA BRUTA
TRIBUTÁVEL MENSAL

GANHO FISCAL POR MÊS
(quanto você deixou de
pagar de imposto)

R$ 132,92

*base de cálculo: Tabela Progressiva IRPF para o exercício de 2014,
ano-calendário de 2013.

NO ANO
Neste caso, a conta também é simples: observe seu
rendimento bruto anual, com a soma dos doze salários,
mais os extras (13º salário, férias, bonificações) e calcule
12%. Agora compare com as contribuições que você fez
em seu plano ao longo do ano e veja o resultado: o valor
investido atingiu esses 12%?
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Sua
Vida, Nossa
História
Novidades
Migração
Previbayer

MIGRAÇÃO
Com autorização da Previc,
processo avança
M

igração: este assunto vem sendo bastante comentado
na Previbayer nos últimos meses, em função das
etapas que têm sido cumpridas. Você tem acompanhado
este processo? Fique de olho em seus investimentos!
No dia 28 de agosto, a Previc aprovou as mudanças
propostas no novo regulamento do Plano Previbayer CD.
O documento foi aprimorado, com a adoção de novos
procedimentos na administração do plano, ajuste de
linguagem para melhor compreensão das suas regras,
bem como dos direitos e deveres dos participantes da
Previbayer em relação ao Plano CD.
O QUE MUDA?
A principal mudança no regulamento é permitir que
participantes e assistidos do plano BD migrem seus
recursos para o Plano CD. Esta decisão é voluntária. Caso
prefira, tudo permanece como está.
O processo de migração respeita algumas etapas. Estamos
na terceira dela, que consiste em calcular o valor da reserva
individual de migração do plano. Nesta fase, que deve
ser concluída em janeiro de 2014, a Previbayer deve se
reunir com representantes dos colaboradores (Sindicato
e Comissão de Fábrica), visando melhor compreensão da
metodologia utilizada para apuração desses valores.
FASE FINAL

DÚVIDAS:

A quarta e última etapa, prevista para acontecer entre
fevereiro e março do próximo ano, vai estabelecer um
prazo de dois meses para o participante decidir se
prefere migrar para o plano CD ou se permanece no BD.

Tels.: (11) 5694-2575 / 5694-5061 / 5694-5434
e-mail: previdencia@bayer.com.br
site: www.previbayer.com.br
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Todas as Etapas
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Por dentro dos Investimentos

Entenda a relação

RISCO X RETORNO
em seus

investimentos
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Q

uando você toma uma decisão mais arriscada,
pensa logo em ter algo em troca. Quanto
maior o risco que aceita correr, cresce também sua
expectativa de ser compensado por isso, certo? No
mundo dos investimentos, funciona mais ou menos
assim: quanto maior o risco da aplicação escolhida,
tende a ser maior o retorno por isso.
Essa é a regra, mas há exceções em determinados
momentos. Afinal, como tudo muda depressa, essa
realidade tem se mostrado um tanto diferente nos
últimos meses e é importante saber como reagir em
períodos assim. Entenda por quê!
Tradicionalmente, os investimentos de renda
variável, representados basicamente pelo mercado
de ações, são mais voláteis e agressivos: com
riscos maiores e possibilidade de maiores ganhos.
Investimentos em Renda Fixa são conhecidos como
moderados, com garantia de ganho: rentabilidade
menor, mas certa no final.
Recentemente, este cenário se mostrou diferente do
habitual. Diante da rentabilidade negativa da Renda
Fixa, muitos investidores passaram a questionar
esses conceitos, vendo risco de perdas também nesta
modalidade.
No entanto, esta nova realidade deve levar o
investidor a compreender outro componente em
seu investimento: o fator tempo. A rentabilidade
negativa da Renda Fixa não vai durar para
sempre e é preciso ter calma, e cautela, ao avaliar
resultados, observando intervalos maiores. Afinal,
seu investimento visa garantir reserva para a
aposentadoria e há muito tempo, até lá, para
reverter esse jogo.
Visando minimizar perdas, os gestores de
investimentos buscam diversificar seu portfólio,
de forma a incluir modalidades de aplicações com
perfis distintos. Equipes altamente especializadas
no assunto trabalham com o objetivo de oferecer,
aos investidores, os melhores resultados. Por isso,
confiança e tempo são fundamentais para bons
resultados.

No Plano Previbayer CD, os perfis de
investimentos são elaborados justamente
com o objetivo de oferecer ao investidor a
opção que combine com sua forma de reagir
ao risco, classificando-os em:

CONSERVADOR:
Alocação dos investimentos da carteira é
totalmente em renda fixa.

MODERADO:
Alocação em renda variável fica entre
10% e 25% da composição da carteira.

ARROJADO:
Tem uma parcela maior em renda variável
(entre 30% e 40% da carteira).

FIQUE ATENTO AO SEU!

Por mais que o momento se mostre diferente, Renda
Fixa é, tradicionalmente, um investimento mais
seguro do que a Renda Variável. Isso não significa,
de forma alguma, que existe investimento com
garantia de ganhos o tempo todo. Toda aplicação
está sujeita a riscos.
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Carpe Diem

Feiras de ARTE
A

lém de fazer uma boa caminhada, ter a oportunidade de observar
e conhecer pessoas diferentes, admirar o trabalho realizado por
verdadeiros artistas, apreciar antiguidades e, ainda, deliciar-se com a
variedade de alimentos no local.
As feiras de arte propiciam essas e outras experiências, garantindo um
dia especial, que mescla cultura, descanso e diversão. Confira:

• FEIRA DA REPÚBLICA

Existente desde 1956, a tradicional feira acontece aos sábados e domingos, no centro velho da cidade,
reunindo 600 barracas, com ampla variedade de alimentos, para todos os paladares, que são também
atração para o público. Funciona como uma grande galeria ao ar livre, onde artistas expõem e vendem
seus trabalhos, principalmente pintura e desenhos, feitos ali mesmo.
LOCAL: Praça da República
HORÁRIO: sábados e domingos, das 8h às 16h

• FEIRA DE ANTIGUIDADES DO MASP

A feira de antiguidades do vão livre do MASP (Museu de Arte de São Paulo) reúne colecionadores e recebe
visitantes à procura de raridades, quadros, esculturas, luminárias, candelabros, moedas antigas e artigos
de decoração.
LOCAL: Avenida Paulista, 1578
HORÁRIO: a feira é realizada aos domingos, das 8h às 16h

• FEIRA DA LIBERDADE

Para quem aprecia arte e culinária japonesas, este é o lugar ideal para aproveitar o dia. A feira acontece
há mais de trinta anos e conta com mais de 200 barracas, que oferecem luminárias, bonsais, bijuterias e
outros objetos.
LOCAL: Praça da Liberdade, s/ nº
HORÁRIO: aos sábados e domingos, das 8h às 16h
Para mais informações sobre feiras em SP, acesse:
http://www.spturis.com/download/arquivos/feiras_artesanato.pdf
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• FEIRA RIO ANTIGO

Com a exposição de móveis, objetos, fotos e apresentações musicais, a feira acontece todo primeiro sábado do
mês, preenchendo toda a extensão da Rua do Lavradio. Uma das primeiras ruas residenciais do Rio de Janeiro,
encontro de poetas, escritores, políticos e artistas que fizeram a história da cidade, o local é tradicionalmente
conhecido por sua importância cultural e arquitetônica.
LOCAL: Rua do Lavradio
HORÁRIO: primeiro sábado do mês, dia todo

• FEIRA HIPPIE DE IPANEMA

A feira, que teve início em 1968, reúne obras de pintores e artesãos. A diversidade dos trabalhos trouxe
reconhecimento internacionalmente, sendo visitada por turistas e pessoas em busca de artigos que vão da
simplicidade à sofisticação, agradando a todos os gostos.
LOCAL: Praça Gal. Osório, Ipanema
HORÁRIO: aos domingos, das 8h às 20h

• FEIRA DE ANTIGUIDADES DA GÁVEA

Promovida pela ABA (Associação Brasileira de Antiquários), a feira reúne tapetes persas, porcelanas, prataria,
quadros e objetos de época. Reunindo colecionadores e apreciadores da beleza de peças antigas, a feira da
Gávea também conta com artistas que expõem suas obras de arte como quadros e esculturas,
LOCAL: Praça Santos Dumont, Gávea
HORÁRIO: aos domingos, das 9h às 17h
Para mais informações sobre arte e artesanato no RJ, acesse:
http://www.rioguiaoficial.com.br/o-que-fazer/artes-antiguidades
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Novidades Previbayer

SITE PREVIBAYER
Mais informação pra você, participante!

E

stá disponível aos participantes do Plano
Bayer a nova área logada do site, onde
poderão acessar seus informes de pagamentos.

AOS APOSENTADOS, UM RECADO IMPORTANTE!

Para sequência ao processo de cadastramento
no site, devem entrar em contato com a Equipe
Previbayer, para informar e-mail para onde será
enviada mensagem de confirmação do cadastro.

Vida Nova

Depois de planejar, aproveitar!
Depois de muito planejamento e disciplina, chegou a hora de colher os resultados!
Conheça os mais novos assistidos da Previbayer:
Antonio Carlos de Souza

José Glenio Nunes da Silva

Moisés Pestana Rafael

Gervasio Pinheiro Carvalho

José Nivaldo Dorvalina

Roberto Pereira Monteiro

Helga Hermann

José Orlando Sartori

Rui Rojas Salazar

José Augusto de Jesus

Joseph Edward Steagall Person

Vitor José Taques

José Coraine Junior

Luiz Lima Nocito

Wladmir Bosco Meirelles

José Dimas de Souza Filho

Maria José Fernandes

Envie suas dúvidas e sugestões.
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