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MIGRAÇÃO
Plano Bayer BD para Plano Bayer CD

A ESCOLHA É DO

PARTICIPANTE
A

realidade muda o tempo todo e devemos nos
ajustar às diferentes situações, sempre em busca
dos melhores resultados. Nas finanças, isso também
acontece. No caso da Previbayer, por exemplo, a Entidade
está sempre atenta ao mercado, adotando as melhores
práticas, priorizando o planejamento bem-sucedido da
aposentadoria de seus participantes.
Frente a isso, o regulamento do Plano Previbayer CD
passou por algumas alterações. A principal delas é
que, a partir de abril, o participante do Plano Bayer BD
(funcionário admitido pela Bayer S/A até 30/06/2004),
pode escolher se quer ou não migrar para o Plano Bayer
CD, um plano mais novo e alinhado às práticas do
mercado. Esta decisão é exclusivamente do participante.
Se ele preferir, tudo fica como está!
E COMO FUNCIONA?
Os recursos que a empresa já acumulou para o
participante no Plano Bayer BD são transformados em
um saldo de conta. Um terço deste saldo é transferido
para a sua conta de participante e dois terços para sua
conta de patrocinadora.
No Plano Bayer CD, o participante faz contribuições
básicas, de acordo com o seu salário. A empresa contribui
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com o dobro, na forma da contribuição normal e da
adicional. Na prática, a cada R$ 10 que o participante
depositar, a empresa coloca R$ 20. Ou seja, entram
R$ 30 na conta do plano!
Além disso, é possível realizar contribuições voluntárias
e esporádicas, para aumentar o saldo. Isso sem falar no
incentivo fiscal: o dinheiro que o participante deposita
ao longo do ano (aportes ou contribuições) pode ser
descontado da base de cálculo para o imposto de renda
a ser pago, no limite máximo de 12% da sua renda bruta
anual tributável.
BD X CD: QUAL A DIFERENÇA?
O Plano Bayer BD é estruturado na modalidade de
benefício definido, com pagamento de benefícios mensais
e vitalícios. Esse plano não permite contribuição do
participante e está fechado para novas adesões desde
Junho de 2004. O valor do benefício é definido de
acordo com as regras do plano: baseado no salário do
participante e no seu tempo de trabalho na empresa,
ambos calculados no momento da aposentadoria.
Já o Plano Bayer CD é estruturado na modalidade de
contribuição definida, com pagamento de benefícios
mensais e programados. Esse plano permite contribuições
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mensais básicas e voluntárias, bem como aportes
esporádicos do participante. O valor do benefício é
resultado do saldo acumulado pelo participante e pela
Bayer durante seu tempo de vínculo ao plano. Neste
plano o participante tem um saldo de reserva que é seu
e de sua família, com maior flexibilidade nas formas de
recebimento. O saldo depende de três fatores: volume de
contribuições, tempo de plano e rendimentos mensais.
Analise bem as regras, utilize o simulador de migração,
elimine suas dúvidas!
Nós, da Equipe Previbayer, estamos à sua disposição para
atendê-lo. Entre em contato pelo Fale Conosco no site
www.previbayer.com.br/scripts/pages/pt/contato.php
e pelos telefones (11) 5694-2575 / 5434 ou 5061 ou pelo
e-mail previdencia@bayer.com .
Caso opte por migrar, preencha o instrumento de
transação incluído no kit e envie à Previbayer em até 60
dias após o recebimento.

INTERESSADO
EM MIGRAR?
No mês de março, a Previbayer distribuiu
aos participantes do Plano Previbayer BD um
kit contendo reserva de migração e material
explicativo, com informações necessárias para
a tomada de decisão.
Serão realizados alguns encontros, como
palestras e plantões de dúvidas:
Ativos, Aposentados, BPDs, RVE e
Autopatrocinados.
Belford Roxo – De 7 a 11 de Abril de 2014.
São Paulo – De 14 a 17 de Abril de 2014.
Os Locais e Horários serão comunicados
posteriormente.
Mais informações no site:
www.previbayer.com.br
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Educação Financeira

Finanças para Mulheres

Por que devo pensar neste assunto?
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É

incontestável a habilidade feminina de conciliar várias
tarefas, realizando-as e solucionando problemas ao
mesmo tempo, e como priorizam o bem estar daqueles
que amam, sobretudo seus filhos.
Atentos a este perfil pra lá de especial, planejadores
financeiros alertam sempre para a necessidade de as
mulheres colocarem seus sonhos e sua vida financeira
entre suas prioridades.
Falando nisso, como vai o seu planejamento financeiro?
Organize-se o quanto antes e assuma este compromisso.
Seu presente e seu futuro agradecem!
VIVER MAIS, PLANEJAR MELHOR!
Em pouco mais de um século, a expectativa de vida do
brasileiro dobrou. Com o avanço da ciência e a constante
busca por qualidade de vida, é natural que esta perspectiva
se amplie ainda mais.
E você sabia que o impacto é maior para o sexo feminino?
Além da grande chance de a mulher viver mais que seu
companheiro na velhice, poderá ter uma aposentadoria
mais longa, o que pede mais recursos e planejamento ao
longo da vida.
Quantas vezes ouvimos relatos de senhoras de outras
gerações, que foram educadas para atividades do lar e

TEMPO DE SONHAR!
Uma das principais vantagens do planejamento é a
realização de sonhos! Mas não basta apenas aprender
a poupar, para realizá-los: é preciso saber investir e
fazer seu dinheiro crescer! Comece o quanto antes, para
que seu esforço seja menor e você conquiste qualidade
de vida hoje e na sua aposentadoria!

que, em determinado momento da vida, seja pelo divórcio
ou falecimento do marido, se viram obrigadas a assumir
o controle das finanças, sem o menor preparo para isso?
A realidade mudou: hoje as mulheres estão cada vez mais
inseridas no mercado de trabalho e o padrão de família
no Brasil também se ajustou. No entanto, há ainda erros
que precisam ser evitados, listados abaixo:
PROTEJA SEU BOLSO!
• Caso seja casada ou ainda more com seus pais,
lembre-se: o planejamento financeiro deve ser
compartilhado, decidido em conjunto;
• tenha total conhecimento da sua vida financeira: não
delegue decisões, mesmo que a pessoa em questão saiba
muito mais de finanças do que você. Ela pode orientá-la,
mas não decidir por você;
• preocupadas com o futuro de seus filhos, muitas
mulheres contratam planos de previdência para seus
pequenos, sem sequer iniciarem o planejamento da
própria aposentadoria. Pense no seu futuro primeiro;
• não adie suas decisões;
• saiba dizer não – por mais que as pessoas ao seu redor
sejam especiais para você, aprenda a priorizar as suas
vontades e a planejar a realização dos seus objetivos.

• dedique tempo às suas finanças;
• trace sua própria estratégia;
• pense em você e no seu futuro;
• tenha sempre em mente: o tempo não para!
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Por dentro dos Investimentos

Fundos
de Pensão

Quem cuida
dos meus
investimentos?
A

o aderir a um Plano de Previdência Fechado, ou
Fundo de Pensão, você conta com uma estrutura
sólida e organizada de acordo com as regras
estabelecidas pelo Governo, que visa principalmente
proteger o patrimônio dos participantes.
Este mercado é controlado pela PREVIC, que
é a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar. As Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (EFPC’s) seguem uma série de exigências
e trabalham com a máxima seriedade, para oferecer os
melhores resultados.
Cada entidade define sua Política de Investimento,
que é um dos documentos mais importantes da sua
estrutura, delimitando principalmente onde e quanto
aplicar do patrimônio sob sua gestão.
Para conduzir esta política de investimento da melhor
maneira, as EFPC’s contam com equipe especializada
de gestores, que cuida do montante investido e toma as
melhores decisões, embasada no conhecimento teórico
e prático do mercado financeiro. Afinal, contar com
apoio profissional altamente capacitado na gestão de
seus investimentos garante tranquilidade extra, certo?
E COMO OS GESTORES TRABALHAM?
Os Fundos de Pensão compõem uma modalidade de
investimento que visa o médio e longo prazo, com
foco no planejamento da aposentadoria de cada
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participante ou mesmo de garantir aos que já se
aposentaram que seu dinheiro continue rendendo,
sustentando-os durante o maior tempo possível.
Diante dessa realidade, cabe aos gestores a desafiadora
tarefa de buscar sempre bons resultados, em
forma de rentabilidade, constituindo carteiras que
possibilitem isso. Precisam entender o mundo dos
investimentos, avaliar muito bem as opções disponíveis
e, principalmente, ter a habilidade de interpretar
o comportamento do mercado, que influencia
diretamente os resultados de toda aplicação.
DÁ PARA ACOMPANHAR OS RESULTADOS?
Você, como participante e investidor, deve buscar
sempre o máximo de informações. As entidades
de previdência têm se dedicado a diversas ações
voltadas à educação financeira e disponibilizado
vários elementos importantes em seus diversos
veículos de comunicação, não só para acompanhar
seus investimentos e medir resultados, quanto para
aprender, cada vez mais, a cuidar do seu dinheiro.
Leia com frequência os informes disponibilizados
pela Previbayer, no site, em relatórios, boletins,
artigos educacionais, vídeos e tantos outros recursos
desenvolvidos para você, participante! Monitore seus
investimentos, mantenha-se informado e esclareça suas
dúvidas sempre que sentir necessidade. Afinal, é do seu
dinheiro, e do seu futuro, que estamos falando!
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Mercado de Previdência

Glossário

Conheça o significado de alguns
termos de Previdência
A

o aderir a um Plano de Previdência, é importante ficar por dentro dos termos mais comuns e assim compreender melhor
a dinâmica desta modalidade de investimento que visa o longo prazo. Aqui, você vai encontrar alguns deles. Confira!

ADESÃO (do participante)

É quando o funcionário de uma patrocinadora se inscreve
em um plano de benefícios administrado por uma EFPC
(Entidade Fechada de Previdência Complementar).

ALOCAÇÃO DE CARTEIRA

Forma como os recursos de uma carteira de
investimentos serão distribuídos entre as diferentes
modalidades existentes.

ASSISTIDO

Participante do Plano, ou seu beneficiário, que recebe
benefício.

BENEFICIÁRIO

Nos planos de previdência privada, é a pessoa apontada
na proposta de inscrição que irá receber pagamentos
relativos a resgates ou benefícios, em caso de morte do
titular do plano.

BENEFÍCIO

Pagamento feito pela empresa de previdência ao
participante ou aos seus beneficiários a partir da data de
concessão do benefício, como determinado na proposta
de adesão ao plano de previdência.

CONTRIBUIÇÃO

EFPC
(Entidade Fechada de Previdência
Complementar)
Sociedade civil ou fundação sem fins lucrativos que
institui planos fechados de benefícios. Pode ser chamada,
também, de Fundo de Pensão.

PARTICIPANTE

Pessoa que faz sua adesão ao Plano de Benefícios
administrado por uma EFPC.

PATROCINADORA

Empresa ou grupo de empresas, instituição ou entidade
pública que institua para seus funcionários um plano
de benefício de caráter previdenciário, por intermédio
de uma EFPC.

PREVIC
Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Previdência
Social com as funções de fiscalizar e supervisionar as
atividades das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar.

RESGATE

Ato de retirar ou sacar integral ou parcialmente os
recursos investidos em uma aplicação.

Aporte utilizado para custear o Plano de Benefícios.
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Sua
Vida,
Nossa
História
Novidades
Vida Nossa
Previbayer
História

Atividade sempre
O Segredo é aproveitar bem cada dia!
ona Gisela é apaixonada pela vida e busca preenchê-la
com muitas atividades. “Meu lema é aproveitar cada
dia como se fosse o último”, revela. O Brasil a conquistou
pelo mar, pelas belezas naturais, pela oportunidade de
trabalho. Aqui cresceu profissionalmente, conheceu seu
marido, teve seu filho, construiu grandes amizades. Hoje,
é presidente da ANABAY.

D

para o futuro, Gisela Elke de Berail tem 71 anos, nasceu em
Hamburgo, na Alemanha. Veio para o Brasil aos 20 anos,
em setembro de 1963, para trabalhar no Rio de Janeiro.
“O que era para ser um contrato de dois anos e meio se
tornou algo para a vida toda”, destaca, declarando seu
amor pelo País, pelas pessoas e pelo calor humano, “a
marca registrada do brasileiro”.

Com um sotaque marcante e um jeito alegre de falar da
vida, misturando seu passado com o presente e planos

Primeiramente, prorrogou o contrato para aprender melhor
o português e conhecer a América Latina. No entanto, depois
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de cinco anos no Rio de Janeiro, conheceu o seu futuro
marido, Sr. Christian Pierre Jean Marie de Berail, francês
que estava há 01 ano no Brasil e trabalhava para a L´Oréal
de Paris no Rio.
1968: ANO MARCANTE
“Nós nos conhecemos em março de 1968, ficamos noivos
em junho e nos casamos em dezembro, no Uruguai, onde
os meus sogros tinham casa na época”, conta. “Em junho
de 1968 entrei na Bayer, no RJ, como secretária executiva
para o presidente da A Chimica Bayer S/A. Foi realmente
um ano marcante na minha vida!”, comemora.
Em 1973, mudou-se para SP e passou a ocupar cargo de
secretária da Diretoria, na área de produtos farmacêuticos
(após a fusão das 03 Bayer’s no Rio em 1969 a Farma virou
uma “Área” e o presidente consequentemente
“Diretor”) . Aposentou-se em 2003,
trabalhando na Bayer por 35 anos.
Dona Gisela tem um filho de 45 anos,
que hoje mora em Cingapura, na Ásia,
com sua esposa e três filhos: Nicolas (12
anos), Sophie (9 anos) e Stéphanie (6
anos). “Estamos sempre conectados, nos
falamos via Skype, mas não nos vemos
muito. Afinal, são dois dias de voo para
enfim darmos aquele abraço gostoso,
para matar as saudades”.

nos afundarmos em doenças”.
Dedica-se ao voluntariado semanalmente, ensinando
trabalhos manuais a mães carentes. “Nesta atividade,
aprendo muito com essas mulheres, trata-se de uma
experiência que me faz muito bem”, explica.
EDUCAÇÃO E FAMÍLIA: SUA BASE
Dona Gisela gosta muito de ler, em inglês, alemão e francês.
“Meu pai que era editor de livros tinha uma biblioteca
enorme em casa, meus irmãos e eu crescemos com este
hábito saudável. Tínhamos uma vida difícil: éramos seis
pessoas dividindo dois quartos e um banheiro. Mas como
as dificuldades faziam parte da vida de muita gente
naquela época, isso não se tornava pesado. Por conta
dos tempos difíceis de guerra, meu pai nos
criou valorizando muito a educação e o
trabalho. E cada um de nós cresceu com
passar
essa mentalidade”, conta.

“Com o
da idade, não
podemos nos
isolar, temos que
aprender sempre
e evitar ao máximo
nos afundarmos
em doenças”.

Assumiu a presidência da ANABAY em
janeiro de 2013. Com 165 associados hoje,
a entidade é importante para fornecer
informações e esclarecimentos aos
aposentados, como também estreitando
desta forma o relacionamento com a Bayer (trocando
ideias e esclarecendo dúvidas) tendo um convívio saudável
com a mesma. É uma excelente oportunidade de não
perder o contato com a empresa. Entre outras atividades,
há reuniões mensais da Anabay, realizadas no Clube da
Bayer e, a cada três meses, um Happy Hour “entre os
aposentados, ex-Bayer e ativos”, conta dona Gisela.

A aposentada gosta de ter suas atividades e de estar em
contato com as pessoas, já que preza por boas amizades.
Sua casa é ponto de encontro em algumas ocasiões.
“Assim ficamos atualizados, aprendemos novos conceitos,
renovamos energias. Com o passar da idade, não podemos
nos isolar, temos que aprender sempre e evitar ao máximo

Como forma de receber renda extra, dona
Gisela presta assistência, esporadicamente,
a profissionais estrangeiros que vêm
trabalhar no Brasil. “Eles precisam de
apoio para encontrar moradia, aprender
o português, pensar na escola dos filhos,
resolver pendências”, explica.
Apaixonada por plantas e paisagismo,
dona Gisela mora com seu marido em
Interlagos. Costuma fazer caminhadas
e andar de bicicleta pelo bairro. “Assim,
pratico atividade física saudável, sem
gastar dinheiro”.

Vive da aposentadoria do INSS e do que recebe da
Previbayer. Acompanhou o surgimento da entidade e
valoriza muito o benefício. “Todos nós queremos realizar
sonhos e trabalhamos ao longo da vida, aguardando
uma aposentadoria mais tranquila. A Previbayer me
possibilitou isso. Considero que foi uma troca, por anos
de dedicação e trabalho”.
Em seu planejamento, está hoje reformando sua casa e tem
como sonho visitar alguns lugares, tais como Cingapura,
Austrália e Canadá. Gosta de viajar, de se sentir livre, gosta
do mar, “de olhar bem longe”, como ela define.
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Carpe Diem

No mundo das estrelas
Visita ao Planetário
Q

uem resiste a um céu repleto de estrelas? Essa visão fica cada vez mais restrita nas grandes cidades, em função dos
prédios altos, da iluminação noturna e também da poluição. Mas existem os planetários, onde crianças, jovens e
adultos podem apreciar e se maravilhar com os astros do céu, em qualquer instante e em qualquer lugar da Terra ou do
Sistema Solar, por meio de simulação.
Encantado com a possibilidade? Aproveite e organize seu passeio. Confira:

SÃO PAULO
PLANETÁRIO ARISTÓTELES ORSINI (IBIRAPUERA)
Inaugurado em janeiro de 1957, este foi o primeiro
planetário do Brasil. Situado no Parque do Ibirapuera, o
prédio é um importante patrimônio histórico, científico
e cultural.
Na superfície côncava, imagens são reproduzidas através
de um projetor localizado no centro da sala, de modo
a simular os astros e seus movimentos, os principais
círculos celestes e constelações, além de fenômenos
astronômicos como eclipses, rotação de planetas,
meteoros etc.
Por motivos operacionais, as atividades no planetário
estão temporariamente paralisadas, voltando a reabrir
em breve. No entanto, ao lado do Planetário, está a
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Escola Municipal de Astrofísica, que oferece uma série
de eventos e cursos gratuitos de Astronomia, para todas
as idades e nos períodos vespertino e noturno. São 20
horas/aula, de março a maio. Você pode informar-se
sobre novas turmas também, para se programar:
DIVISÃO DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA
End: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Parque do Ibirapuera
Tel.: (11) 5575-5425; (11) 5575-5206 ramal 213
Para saber mais, acesse o site da Prefeitura de São Paulo:
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_
ambiente/planetarios/planetarios_de_sp/index.
php?p=384
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RIO DE JANEIRO
PLANETÁRIO DO RIO (GÁVEA)
A Fundação Planetário conta com diversas atividades,
como sessões de cúpula, experimentos interativos,
observações ao telescópio, cursos, palestras e exposições.
A instituição possui duas cúpulas em funcionamento:
a Carl Sagan, que tem 23 metros de diâmetro e 263
assentos, abriga o planetário modelo Universarium VIII
- TD, e a Galileu Galilei, com 12,5 metros de diâmetro e
90 assentos e conta com um sistema de imersão digital.
O planetário Universarium é um equipamento moderno
capaz de projetar cerca de nove mil estrelas. Na cúpula
Galileu Galilei, a projeção é de cerca de seis mil estrelas.
Ambos os planetários reproduzem em condições
fidedignas o céu visto da Terra a olho nu em qualquer

latitude ou época do ano. De terça a sexta, as sessões
de cúpula funcionam atendendo a escolas públicas e
particulares com agendamento prévio. Nos fins de semana
e feriados, as sessões são abertas ao público em geral.
End.: Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100 - Gávea.
Tel.: (21) 2274-0046.
Horário: terça a sexta-feira: das 9h às 17h. Aos sábados,
domingos e feriados: 14h30 às 17h.
Preço: R$ 11,00 (inteira) e R$ 5,50 (meia). A entrada
para maiores de 60 anos, servidores municipais,
guias turísticos, escoteiros da regional do Rio e
professores é gratuita, mediante apresentação de
documentos oficiais.
Para saber mais, acesse o site: www.planetariodorio.com.br

Espaço ANABAY

Alterações no Estatuto
A Assembléia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto
Social com as adaptações necessárias aconteceu no dia
22/11/2013. No site da ANABAY você encontra todas as
informações.
Acesse: www.anabay.com.br

APOIO E INFORMAÇÃO
Com a atuação da sua Diretoria Executiva e de seus
Conselhos, a ANABAY tem procurado fornecer diversas
informações em seu site, apoiando os aposentados
associados, de forma que possam efetivamente ter a
merecida tranquilidade nesta fase da vida.

Além das orientações sobre Seguro de Vida, Assistência
Médica e Odontológica (incluindo casos para isenção
de coparticipação), bem como instruções quanto ao
fornecimento de medicamentos fabricados pela Bayer a um
custo reduzido, serão publicadas, periodicamente, dicas úteis
sobre outros direitos e facilidades, tais como: Cartão do
Idoso para estacionamento, Cartão SUS, bilhetes gratuitos
(Metrô e Trem) etc., a fim de que os associados possam obter
os benefícios previstos.
A Diretoria

ASSOCIADO, PARTICIPE!
Envie sugestões e comentários para o e-mail:
contato@anabay.com.br
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Vida Nova

Novidades Previbayer

Hora de colher
frutos!

24 de Janeiro

Dia dos Aposentados
Comemore suas
conquistas, valorize
tudo o que já aprendeu,
agradeça à vida!
Renove suas energias,
cuide da sua saúde...
Prepare-se!
Cada novo dia pode lhe
proporcionar ainda mais
alegrias!
Parabéns!

Foram anos de muito trabalho, dedicação
e esforço para dividir seu tempo, conciliar
compromissos, dedicar-se igualmente às
prioridades. Período de planejamento para
acumular recursos para a sua aposentadoria.
Enfim, a hora de colher frutos chegou!
Veja, abaixo, quem são os mais novos assistidos
da Previbayer:

• Carlos Alberto Finardi
• Cicero Antonio dos Santos
• Donizeti Benevenuto dos Santos
• Eduardo Tadeu de Lima e Silva

Digitalização de prontuários
Mais segurança nos processos
Os prontuários dos aposentados agora estão sendo
digitalizados.
Nosso objetivo: modernizar, agilizar e garantir maior
segurança nos processos!

• Hamilton Mercante da Silva Junior
• Helio Luiz da Silva Freitas
• Jackson Machado Tiuba
• Jarbas Rodrigues da Silva
• José Sidney de Oliveira
• José Carlos de Freitas Oliveira

Novo e-mail Previbayer

Anote e envie sua mensagem!
O e-mail da Previbayer mudou. Anote!
previdencia@bayer.com
Estamos à disposição para receber sua
mensagem. Dúvidas ou sugestões? Contate-nos!

• Mario Roberto Felix Eustachio
• Mauricio Libois Lopes
• Silvio Luiz Donatelli

Desejamos muito sucesso, saúde e
qualidade de vida a vocês!

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 - Site: www.previbayer.com.br - Tel. (11) 5694 - 5434 / (11) 5694 - 5061
Projeto Gráfico/Redação: Arte da Criação – www.artedacriacao.com

