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Junto com você.

CONHEÇA A NOVA ÁREA
RESTRITA DO SITE PREVIBAYER
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Matéria de Capa

Área restrita do site
Muitas novidades, mais informação!

O

planejamento da sua aposentadoria inclui o
esforço de poupar, visando acumular recursos
para esta nova etapa da vida e conquistar sua tranquilidade financeira.
Envolve também estratégia, para traçar seus objetivos
e identificar oportunidades para poupar mais, e melhor.
Para apoiá-lo nesta trajetória, além da gestão altamente capacitada, a Previbayer coloca à sua disposição uma ferramenta fundamental neste processo:
a informação.
O site da Previbayer passou por reformulação e traz
diversas novidades para você, na área restrita, dirigida
aos Participantes.
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Além de proporcionar maior acesso à informação, o objetivo é oferecer maior praticidade para alguns serviços,
tais como:
• Simular e solicitar empréstimos;
• Consultar extrato de pagamento;
• Buscar informes de rendimentos para declaração de IR;
• Atualizar informações, tais como nome de dependentes e e-mail.
O Participante do Plano Bayer CD pode, além destes
serviços, consultar seu saldo de reserva, a rentabilidade
do Plano e suas Contribuições.
Os pensionistas também podem acessar a área restrita
e aproveitar todas as suas facilidades. Para isso, basta
informar o CPF do titular.
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Confira, abaixo, em primeira mão, o passo a passo para acesso à nova área restrita do site Previbayer:

PRIMEIRO
ACESSO

SOLICITANDO
UMA NOVA SENHA

DIGITE O
SEU CPF

DIGITE O
SEU CPF

CLIQUE NO ÍCONE
COM SEU NOME
CLIQUE NO ÍCONE
COM SEU NOME

CLIQUE EM
“ESQUECI SENHA”

INFORME SUA DATA
DE NASCIMENTO

INFORME SUA DATA
DE NASCIMENTO
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Mercado de Previdência

Seu dinheiro
Aprenda a cuidar
das finanças após a
aposentadoria

E

m qualquer etapa da vida, o grande segredo do planejamento financeiro é adaptar seu padrão de gastos à
receita que você recebe, e nunca o contrário. Em função
disso, na aposentadoria é fundamental realizar ajustes
em sua planilha de orçamento.
REVISE SEU ORÇAMENTO
Observe sua planilha com atenção. Revise os valores recebidos na coluna “receita”, incluindo a renda proveniente
da aposentadoria, rendimentos de aluguéis e aplicações
financeiras e outras fontes de recursos que você tiver.
No campo das despesas, observe com atenção se todos
os gastos estão relacionados e se as informações estão
atualizadas. Quanto mais detalhada e completa a sua
planilha, melhor a visão geral, o que facilita muito a
tomada de decisões.
REVEJA PRIORIDADES
Com sua planilha atualizada e completa, repasse cada
gasto e verifique se pode ser reduzido ou mesmo eliminado. É o caso de revistas assinadas que você recebe e
não lê, mensalidades de clube que você não frequenta
ou outros serviços que não utiliza.
O uso do carro também deve ser repensado. Se o casal
tem dois, pode ser o momento de ajustar a rotina e
utilizar apenas um veículo, vendendo o outro. Além do
dinheiro extra, que pode ser investido ou utilizado para a
viagem dos sonhos tão adiada, o orçamento familiar terá
o impacto positivo da redução de despesas com seguro,
IPVA e manutenção do veículo.
No quesito transporte e também no lazer, é possível fazer
uma considerável economia, aproveitando a gratuidade,
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os descontos, promoções e meia-entrada. Trata-se de um
direito seu. Aproveite e beneficie-se!
E MAIS:
• envolva a família no planejamento financeiro;
• negocie preços na hora das compras;
• reflita sobre a possibilidade de continuar trabalhando, tanto para garantir uma nova fonte de
renda, quanto para se sentir mais ativo e disposto;
• vá ao supermercado com a lista de compras em
mãos e fique atento aos descontos e promoções;
• pesquise preços e compare produtos antes da
compra;
• negocie descontos para pagamento à vista (sem
estourar o orçamento);
• evite pagar juros.

Cuide do seu planejamento financeiro. A revisão do orçamento não representa, necessariamente, uma queda do
padrão de vida, mas sim uma readequação para viver
mais e melhor com a renda recebida.
Utilize o seu dinheiro a seu favor!
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Novidades Previbayer

Espaço Anabay
1º Encontro de 2015 Grupo Happy Hour ex-Bayer
No último dia 28 de março, nosso
querido grupo se reuniu na Churrascaria Bovinus Augusta, em São Paulo,
para celebrar mais um ano que passou.
Muita gente, como é de praxe, não
foi. Mas a maioria estava lá, revendo
grandes parceiros de trabalho, apresentando as famílias, relembrando
histórias e dividindo as saudades.
Saudade dos amigos, de tudo o que
vivemos, mas principalmente de
quem fomos. Tivemos oportunidade
de rever fotos de viagens de filhos e
netos, contamos casos, relembramos
festas memoráveis. Testemunhamos
a passagem do tempo no rosto e no
relato de experiências cotidianas. A
vida trouxe cicatrizes visíveis ou não,
mas ali tivemos a sensação de que o
tempo não passou. De que, naquele
hiato de tantos anos, permanecemos

os mesmos, independentemente dos
rumos e feições adquiridas.
Naquelas horas voltamos a ser os
funcionários da Bayer de 20, 30 ou
40 anos atrás, relembrando nossas
primeiras conquistas profissionais.
Afinal, tivemos que criar algumas
coisas quando ninguém sabia como
fazê-las. Naquela época éramos
pretensiosos, debochados, unidos e
tudo funcionava perfeitamente (pelo
menos, é isso que nossas lembranças
nos mostram).
Reencontrar amigos significa localizar a nós mesmos, é estar alinhado
com uma porção de nós que existiu
e se diluiu, mas necessita ser ativada
de tempos em tempos. É reencontrar nosso referencial, um pedaço da
nossa história. A gente se reabastece.

Existe poesia no reencontro: um
encantamento sentido por aqueles que se deixaram cativar. Como
o exemplo maravilhoso do amigo
Bertolino Loch e de sua família, que
viajaram 1.250 km só para passar
algumas horas entre amigos. Certamente, apesar do cansaço, retornaram
leves para casa.
Nenhuma história de vida é escrita
sem a presença de mãos amigas que
se estendem em nossa direção, por
isso sua presença é tão importante.
Aguardamos a todos no próximo
encontro. Até lá!
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Educação Financeira

Compras online?
Confira alguns cuidados
Comprar pela internet é prático, evita filas e aglomerações, possibilita pesquisar preços e opções de produtos
sem sair de casa.
Mas, como em tudo na vida, há prós e contras. É preciso
ficar atento às condições de entrega e troca da mercadoria escolhida e, principalmente, evitar golpes.
Observe a lista de cuidados abaixo e reforce, assim, a
segurança nas suas compras online:
• Atenção à escolha do site: há diversas lojas vendendo
o produto que você procura. Pesquise a idoneidade
do estabelecimento, optando por aqueles conhecidos
pela reputação e imagem. Para evitar correr riscos,
compre em lojas indicadas por amigos, principalmente
se esta for sua primeira compra na internet.
• Ainda na escolha da loja, procure o endereço fixo
do estabelecimento, busque selos de segurança na
página da internet e verifique se esses selos são
verdadeiros. Você pode ainda usar as redes sociais
para saber a opinião de outros internautas que já
usaram o serviço ou compraram por aquela loja.
• Existem duas chaves de segurança bem importantes,
que você deve observar no site, antes de efetuar qualquer compra: o símbolo do cadeado fechado na barra
inferior do site ou no endereço (URL), que deve começar com https://. Estes sinais indicam que somente
você e o site podem ver a informação relacionada
ao pagamento.
• Ao pagar suas compras, ou mesmo realizar outra
transação, muito cuidado para manter protegidos
seus dados financeiros e pessoais. Antes de fornecer o
número de seu cartão de crédito, por exemplo, cheque
se o site permite a transmissão segura da informação.
• Para evitar golpes, evite fazer suas compras online
clicando em alguma promoção recebida por e-mail.
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• Antes de finalizar sua compra, verifique as políticas de
entrega e devolução para se certificar que o produto
pode ser devolvido, caso não se encontrem em condições satisfatórias.
• Mantenha um registro de suas transações e revise
sempre os extratos do seu cartão. Caso note alguma
operação suspeita, comunique imediatamente à
administradora.
• Cuide bem do seu computador: instale programas antivírus, mantendo-o sempre atualizado. Isso
garante maior segurança à navegação.
• Guarde bem a sua senha e nunca informe esse código
em pedidos de cadastramento ou recadastramento.
• Fique atento ao seu extrato bancário e à fatura do
cartão, para checar cobranças indevidas.
• Evite “entrar” nas lojas clicando em links de e-mails
com promoções. O caminho deve ser contrário: você
deve ir até os sites que lhe interessam para buscar e
avaliar as promoções.
Cuide da sua segurança e boas compras!

Por Dentro dos Investimentos

Renda Fixa
Conheça as LCIs e LCAs
Você está sempre atento às opções de investimentos existentes no mercado? O segmento de Renda Fixa reúne várias
modalidades. As LCIs e as LCAs são duas delas, e vêm sendo
bastante comentadas recentemente. Que tal conhecê-las?
LCI

Assim como nas LCIs, com dinâmica bem parecida com
os CDBs, ao investir em LCA você está “emprestando
dinheiro” à instituição.
Também é isento de IR, tem rendimento pelo CDI e é
garantido pelo FGC.

Sigla para Letra de Crédito Imobiliário, a LCI é um título
pós-fixado emitido pelos bancos para obtenção de recursos destinados a financiamentos do setor imobiliário. É
um investimento isento de Imposto de Renda.

NA PONTA DO LÁPIS

É garantido pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito) até
R$ 250 mil e o retorno da aplicação é um percentual do
CDI. No entanto, geralmente o aporte é mais alto (investimento inicial), variando de uma instituição financeira
para outra.

No entanto, para tomar sua decisão, você deve ter
sempre em mente qual o retorno estimado.

É uma aplicação destinada aos investidores de perfil
conservador que queiram diversificar sua carteira e focar
no médio e longo prazo, sem tanta necessidade de liquidez.
LCA
Sigla para Letra de Crédito do Agronegócio, é um título
de Renda Fixa emitido por instituições financeiras públicas ou privadas que apoiam o setor agrícola.

O Governo concede isenção de Imposto de Renda, tanto
nas LCIs quanto nas LCAs, como incentivo a essa modalidade de investimento.

Apesar de a LCI e da LCA serem investimentos teoricamente mais vantajosos, por causa da isenção do IR,
eles podem pagar um juro ou percentual do CDI menor
do que outros investimentos, como o CDB ou um título
público, por exemplo.
QUANTO VAI INVESTIR?
E lembre-se: neste tipo de investimento, quanto maior
o montante aplicado, melhores as chances de negociar
uma taxa de retorno mais vantajosa junto às instituições
financeiras.
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Sua Vida, Nossa História

Vida em equilíbrio
Compartilhando experiências

C

uidar da saúde do corpo e da alma, viver a aposentadoria com plenitude e compartilhar experiências,
sempre cercado pela família e grandes amigos. Este é
o modo de vida do Sr. Edson Antonio Corrêa, 59 anos,
que se aposentou oficialmente pela Bayer em 2010, após
22 anos de trabalho como engenheiro agrônomo.
Depois de se aposentar, Sr. Edson continuou trabalhando por mais três anos e, com o apoio de sua família, partiu em busca da realização de mais um sonho:
escrever um livro.

agroquímicos. Em paralelo, exerceu trabalho voluntário por
16 anos, frente à Pastoral da Família e Pastoral do Batismo.
O Sr. Edson mora em São Paulo, com a esposa Nancy
e duas filhas. “Hoje, graças à aposentadoria, temos o
privilégio de jantar todos os dias juntos. Conversamos
sobre a rotina de cada um, as dificuldades, as conquistas. Fazemos nossos planos de viagens, desfrutamos da
alegria de estarmos juntos”, revela.
A DECISÃO DE APOSENTAR

Para quem sempre gostou de escrever e está em constante atividade, o livro Saúde Funcional da Alma foi a
oportunidade de transmitir vivências: “Ai de mim se não
divulgasse tudo o que aprendi”, conta o Sr. Edson. “O
conhecimento adquirido morreria comigo”.

“A decisão de me aposentar foi para buscar qualidade
de vida. Trabalho desde os 14 anos de idade. Creio já ter
dado minha contribuição à sociedade. Faço diariamente
meus exercícios matinais, atividade que quando trabalhava nem sempre era possível, pois viajava muito por
todo o País”, pondera.

Nascido em Piracicaba, interior de São Paulo, formou-se
em Engenharia Agronômica e, por mais de 30 anos
trabalhou em empresas multinacionais, do setor de

Questionado sobre aspectos marcantes durante sua
trajetória na Bayer, Sr. Edson destaca, além dos trabalhos realizados que lhe proporcionaram crescimento e
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PLANEJAMENTO PARA A APOSENTADORIA
Em relação à aposentadoria, Sr. Edson recomenda: “quem
quer se aposentar - e poder viver de forma similar aos
bons tempos financeiros da ativa -, deve começar a poupar
desde o seu primeiro ano de trabalho. Tem que ter objetivo,
planejamento, ações, feedback (para ir acompanhando os
resultados alcançados) e correção de rota, se preciso”.
Quando fala em poupar, o Sr. Edson aproveita para destacar o Plano de Previdência Privada como formação da
renda complementar. “No meu caso, destaco a Previbayer,
de grande importância no meu planejamento. Também
fiz um plano de previdência privada para a minha esposa
(PGBL). Atualmente, boa parte da nossa renda vem desses
dois planos de previdência”, revela.
Edson Antonio Corrêa

VIDA PÓS-APOSENTADORIA

aprendizado, as amizades, o companheirismo. “Durante
os 22 anos de empresa, passava mais tempo com as
pessoas da empresa do que com minha própria família, isso fez desenvolver um laço forte de amizade que
perdura até hoje”.
Hoje, o Sr. Edson presta alguns serviços de consultoria em
sua área de atuação, agronegócios, mas confessa: “sou
bem seletivo para aceitar algum trabalho atualmente.
Tenho reservado um bom tempo para a leitura. Gosto
de ler história da humanidade, das religiões, das guerras,
mitologia, filosofia. E para descansar, também leio alguns
romances e novelas policiais”.

SOBRE

O LIVRO

O Sr. Edson explica que, como foi tudo muito bem planejado, ao se aposentar percebeu que estava atingindo mais
uma meta da vida. “Não posso esconder que senti um
pouco de medo no início, em um País com tantas inseguranças econômicas, inflação, juros, instabilidades políticas
etc. Não é fácil conviver com tudo isso”.
“Vivo hoje com muita alegria e sensação do dever
cumprido. Poder realizar os sonhos que fui acumulando
durante a vida, conhecer o mundo, ler, escrever, exercitar
meu hobby (que é cozinhar para família), ouvir música,
ir ao cinema, curtir os netos que ainda virão. Há tanta
coisa a fazer!”, comemora.

Segundo o autor, Saúde Funcional da Alma surgiu aproveitando o momento que
tanto se discute sobre alimentação saudável, exercícios físicos, dietas, etc.; tudo em
prol da proteção do corpo físico. Porém, tão importante quanto preservar o físico, é
a preservação do estado emocional, intelectual e espiritual, onde as pessoas também
precisam alimentar a “alma” adequadamente, adotando atitudes e comportamentos
saudáveis.

“Somos um todo, não podemos viver dissociados:
corpo e mente. Como se prega desde os primórdios da
humanidade: mente sã, num corpo são”, alerta Sr. Edson.
Saúde Funcional da Alma é vendido somente
pela internet, no site: edsoncorrea.loja2.com.br
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Carpe Diem

Cidade observada de cima:
Melhores vistas de SP e RJ
Nada como contemplar uma bela paisagem para se inspirar e renovar energias, certo? Com cenários bastante
diferentes um do outro, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro oferecem aos admiradores um show à parte, cada
uma com sua beleza.
Conheça aqui algumas (das muitas) opções de passeio que garantem vista privilegiada, tornando a experiência
inesquecível! São pontos turísticos bastante tradicionais: vale visitar ou, para quem já conhece, repetir a experiência!
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São Paulo
EDIFÍCIO ITÁLIA

PICO DO JARAGUÁ

PRAÇA DO PÔR DO SOL

Construído em 1953 e localizado
na Avenida Ipiranga, o Edifício
Itália tem 165 metros de altura e
52 mil metros quadrados de área
construída.

Com 1.135 metros de altura, o
Pico do Jaraguá oferece uma vista
de até 55 quilômetros de alcance.
Para chegar ao topo, é preciso
subir de carro e completar o caminho por uma escadaria.

No alto de Pinheiros, a praça
Coronel Custódio Fernandes
Pinheiro ganhou carinhosamente
este nome por oferecer aos seus
visitantes um dos mais belos
ângulos do sol se pondo em meio
aos arranha-céus paulistanos.

INFORMAÇÕES:
Parque Estadual do Jaraguá
Site: www.ambiente.sp.gov.br/
parque-estadual-do-jaragua/
Tel.: (11) 3941-2162

CITY

TO20U15R

123456

INFORMAÇÕES:
Site: www.edificioitalia.com.br
Tel.: (11) 2189-2929

O passeio atrai famílias, grupos de
amigos e casais de namorados, de
todas as idades.

CENTR

O HIST

SÃO

ÓRICO

PAUL

TICK

ET

O

123456

A vista do alto do edifício, que
abriga o restaurante Terraço Itália,
é indescritível, permitindo admirar
São Paulo em quase 360º. A visitação gratuita pode ser realizada
de segunda a sexta-feira , das 15h
às 16h.

Rio de Janeiro
PEDRA DA GÁVEA

MORRO DO CORCOVADO

MORRO DO PÃO DE AÇÚCAR

A Pedra da Gávea, com seus 865
metros de altura, é o maior bloco
de pedra à beira-mar do Planeta.

Abriga o Cristo Redentor, uma
das sete maravilhas do mundo
moderno. O Morro do Corcovado garante, numa altura de 710
metros acima do nível do mar,
uma visão inesquecível.

Conhecido pelo tradicional bondinho, teleférico que liga o Morro
do Pão de Açúcar ao Morro da
Urca, tem quase 400 metros de
altura e garante vista panorâmica
do Rio de Janeiro e de Niterói.

Para chegar ao topo é possível ir de carro, táxi, van ou trem
elétrico. Esta última opção revela
um passeio bastante interessante,
com acesso feito pela Floresta
do Parque Nacional da Tijuca.
O parque está aberto diariamente.

Para o passeio de bondinho,
é necessário comprar bilhete
com antecedência, pelo site:
www.bondinho.com.br .

O passeio permite uma visão
panorâmica esplêndida, mas exige
bastante esforço físico, numa
trilha com duração entre duas
e quatro horas de caminhada
pesada.
Da Pedra da Gávea é possível
ver o Corcovado, São Conrado,
Leblon, Lagoa Rodrigo de Freitas,
Barra da Tijuca, Parque Nacional
da Tijuca etc.

INFORMAÇÕES:
• Pontos Turísticos RJ: www.rioguiaoficial.com.br
• Telefones úteis ao Turista do RJ: www.rioguiaoficial.com.br/
informacoes-turisticas/telefones-uteis

Como o parque passa por reforma
em alguns locais, é importante
confirmar o que estará funcionando no dia da visita, antes de
programar o seu passeio.
INFORMAÇÕES:
E-mail: sac@bondinho.com.br
Tel.: (21) 2546-8433
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Vida Nova

Novo tempo
Hora de aproveitar a aposentadoria
Uma nova etapa da vida começa para os novos Assistidos listados abaixo, que podem se inspirar na história do
Sr. Edson (leia matéria na página 8) e se dedicar a novos projetos, realizar sonhos e compartilhar novas experiências
com familiares e amigos.
Desejamos a todos muitas realizações, alegrias, sucesso e saúde!
PLANO BAYER BD MARÇO/ABRIL/MAIO
• André Luiz Silva Muniz
• Armando Canuto
• Dermeval Barbosa
• Gerhard Evelbauer
• Isaias Artico Chiquette
• João Bernardo Jahu Filho
• Jorge Luiz Fernandes Pereira
• José Benedicto Ferreira Filho
• Maurício Serio Silva
• Otacílio Marcos Caetano de Melo
• Vitor Carlos Barbosa de Melo

PLANO BAYER CD MARÇO/ABRIL/MAIO
• Celso Coelho
• Elizabete Emiko Akune
• Helena da Silva Freire Tundisi
• Ilton Luiz Assi
• José Manoel Brito Silva
• Karin Bernauer
• Marina Marie Kotaka
• Marli de Oliveira
• Ricardo Pereira Guimarães
• Sérgio Henrique Torraca Pinto
• Vagner Firmino de Castro
• Vanio de Souza Furtado

ERRATA: O ano correto da edição anterior do Boletim Previbayer News é 4, e não 3, conforme mencionado em sua capa.

Envie suas dúvidas e sugestões.
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