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PALAVRA
DO DIRETOR
Caros amigos,
Mais um ano está chegando ao fim, e 2018
foi sem dúvida um ano de muitas novidades
para a Previbayer. Mudamos nossa identidade
visual, aperfeiçoamos continuamente nossa
comunicação, trouxemos novas ferramentas
de interação com os nossos participantes
e temos muito mais na esteira para 2019!
Este foi um ano marcado pelas eleições,
e a grande volatilidade no Mercado Financeiro fez com que o preço dos ativos flutuasse
bastante, mas, no fim, o mercado teve uma
boa leitura. Elegemos um novo presidente, temos uma câmara e senado renovados,
e novidades para o governo de alguns Estados e suas câmaras legislativas. A Previbayer
não tem partido político, por isso pode exigir
de todos os governos aquilo que é sua missão:
prestar o melhor serviço para a população,

e que a expectativa positiva que está no mercado financeiro se reverta em resultados reais,
para todos nós, brasileiros!
Nas próximas páginas vocês vão poder acompanhar um pouco mais sobre os investimentos
da Previbayer, bem como sobre o Avançando
Juntos (nome oficial em inglês, Advancing Together), que nada mais é que o processo de aquisição da Monsanto pela Patrocinadora Bayer,
e muito mais.
Em nome do time da Previbayer, desejo a vocês
um excelente Natal e um Réveillon fantástico,
vamos renovar nossas energias para o ano que
vem, pois este será um ano de novos desafios
e conquistas para todos nós!

Um grande abraço e ótima leitura!
Lucas Nóbrega
Diretor Superintendente
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FIQUE LIGADO!

O PROCESSO DE AQUISIÇÃO
DA MONSANTO PELA BAYER
QUAIS OS IMPACTOS PARA A PREVIBAYER?
Você deve ter visto nos noticiários ao longo de todo o ano de 2018, as tratativas
da Bayer para adquirir a empresa Monsanto, e provavelmente se perguntou
se isso teria algum efeito sobre seu plano
na Previbayer.

o time de participantes da PrevMon
a resposta inicial é a mesma, nada deve
mudar por enquanto no Plano CV oferecido pela Entidade.
Ao longo dos próximos meses, vamos
utilizar todos os nossos canais, como
o Boletim e o site da Previbayer para
manter todos os participantes informados sobre as mudanças. Enquanto agentes desse processo de integração, não
queremos deixar nossos participantes de
forma alguma angustiados com o processo. Fique tranquilo que estamos trabalhando para que esse processo se dê
da melhor forma possível, sem impactos
para nossos participantes.

Bom, a resposta é simples: a aquisição
da Monsanto não terá impacto sobre
seu plano ou nenhum dos outros planos
da Previbayer. Essa não é a primeira vez
que acontece uma fusão entre empresas,
e assim como aconteceu em outros
momentos, tudo ficará como está para
os planos já existentes.
A data que deu inicio às atividades em
conjunto das duas empresas foi 16 de
agosto de 2018, mas a Bayer ainda terá
vários processos pela frente para que a
união das operações seja concluída.

Se você quiser saber mais sobre o processo de aquisição da Monsanto e como
a Patrocinadora Bayer está lidando com
isso, pode acessar o site em inglês (https://www.bayer.com/en/advancing-together.aspx), ou o canal do YouTube em
português (Bayer Brasil as One).

O Legado da Monsanto no Brasil tem cerca de 2.400 funcionários, uma distribuição geográfica em diversas plantas produtivas e de desenvolvimento espalhadas
pelo país. Sua sede fica na cidade de São
Paulo, na Marginal Pinheiros, próximo
a Ponte Estaiada. A PrevMon, é a Entidade de previdência que administra o plano
oferecido pela companhia, e para todo
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Raio X Previbayer

Total benefícios pagos (setembro/2018):

Plano BD

Plano CD

Aposentadoria - R$ 2.906.555,40

Aposentadoria - R$ 2.037.944,12

Aposentadoria por invalidez - R$ 209.223,75

Aposentadoria por invalidez – R$ 21.494,32

Pensão por morte – R$ 269.361,35

Pensão por morte – R$ 177.376,10

E por último, os dados de evolução do

patrimônio dos últimos 10 anos
Mês/ano

BD

CD

Total

SET/18

810.915.928,73

1.051.119.714,69

1.862.035.643,42

DEZ/17

782.980.907,80

1.001.304.620,70

1.784.285.528,50

DEZ/16

910.892.096,41

729.064.658,72

1.639.956.755,13

DEZ/15

838.475.741,82

596.710.755,29

1.435.186.497,11

DEZ/14

738.953.892,10

528.496.324,58

1.267.450.216,68

DEZ/13

919.335.791,81

242.766.825,99

1.162.102.617,80

DEZ/12

947.105.597,44

216.386.011,45

1.163.491.608,89

DEZ/11

753.331.736,90

171.087.182,30

924.418.919,20

DEZ/10

720.238.315,70

141.531.692,68

861.770.008,38

DEZ/09

669.700.060,04

118.007.976,26

787.708.036,30

Participantes
Situação

BD

CD

Total

ATIVO

157

3250

3407

VINCULADO

147

1615

1762

ASSISTIDO

972

840

1812

TOTAL GERAL

1276

5705

6981
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VOCÊ CONHECE A
A AnaBay é a Associação Nacional dos Aposentados da
Bayer, uma instituição fundada em janeiro de 2011, por um
grupo de aposentados da companhia, com o objetivo de estreitar e preservar o relacionamento de seus associados
com a Bayer e a Previbayer.
A associação tem como foco a defesa de seus interesses
coletivos com a Bayer, assim como divulgar notícias e informações importantes em primeira mão, como alterações
nos Planos de Saúde e Seguro de Vida e seus reajustes, novidades sobre a empresa, além de notícias externas, mas
muito importantes para todos os seus associados, como
mudanças no INSS para a aposentadoria, Imposto de Renda, etc.
O acesso a este conteúdo e muito mais está disponível
através do site da AnaBay, exclusivamente para associados. Para fazer parte, entre em contato através do e-mail
contato@anabay.com.br e saiba mais. Faça parte desse
grupo, associe-se!
A AnaBay deseja a todos boas festas e um excelente 2019!

REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS
DO PLANO BD

PAGAMENTO DO
ABONO ANUAL

A correção dos benefícios do Plano BD em
novembro de 2018, será de 4% (conforme o INPC acumulado do período) para os
benefícos concedidos até novembro de
2017. Os benefícios concedidos após esse
período serão reajustados proporcionalmente.

O Abono Anual (13º salário) referente
ao ano de 2018, foi pago integralmente
no dia 30/11/2018.
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QUALIDADE DE VIDA

comer apenas o suficiente para a nutrição
correta. É importante monitorar a quantidade de alimentos, principalmente os carboidratos com açucares industrializados
e as gorduras saturadas (de origem animal). A ingestão de verduras, cereais e
frutas é essencial.
Existe pouca chance de um indivíduo
viver bem na velhice sem incluir a atividade física em sua rotina. O exercício
regular contribui no controle de algumas doenças, como hipertensão, diabetes e colesterol elevado e melhora muito a disposição e a qualidade do sono.

APOSENTADORIA

SAUDÁVEL

E FELIZ

Atualmente as expectativas para a fase pós
aposentadoria são cheias de novas possibilidades. Desde iniciar uma nova carreira, até
se dedicar mais à própria saúde, ao lazer
e à família.
As opções de escolha para essa fase podem
ser muitas, porém é preciso se preparar antes e durante. Para começar, manter hábitos saudáveis com alimentação equilibrada
e atividades físicas, além de controlar bem
as doenças crônicas, se for o caso, e cuidar
com atenção, das finanças e das relações
pessoais.
A alimentação é um fator determinante para
o envelhecimento biológico adequado. Mesmo as pessoas que não são obesas, devem
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O ideal é equilibrar exercícios aeróbicos
como caminhada, natação e dança, praticando pelo menos três vezes por semana, com fortalecimento muscular que
pode ser feito duas vezes por semana e
o alongamento diário junto com outras
atividades, completa o bom cuidado com
o corpo.
A atividade física ainda ajuda a manter
a autonomia e aumenta a autoestima. É,
sem dúvidas, o melhor remédio.
A integração social, o lazer no cotidiano,
a atividade intelectual e relações afetivas
devem ser cultivadas, pois só assim evitamos sentimentos de isolamento e solidão na velhice.
A fase da aposentadoria é individual
porque depende de uma série de fatores, mas existem alguns aspectos que
são comuns e podem torná-la rica em
experiências e vivências:

QUALIDADE DE VIDA

- A SEGURANÇA FINANCEIRA É
CONDIÇÃO BÁSICA PARA SE VIVER BEM
NESSA FASE. É NECESSÁRIO DEFINIR
METAS, ESTRATÉGIAS, RENUNCIAR O
QUE NÃO É ESSENCIAL E TOMAR ATITUDES ASSERTIVAS. SE NECESSÁRIO,
BUSQUE AJUDA PROFISSIONAL PARA
ISSO.

- É UM PERÍODO DE POSSIBILIDADES –
NÃO DEVEMOS ACHAR QUE JÁ FIZEMOS
TUDO E NÃO PODEMOS MAIS OUSAR.
EXPERIMENTAR É A PALAVRA DE ORDEM!
- POR CONTA DA MAIOR VULNERABILIDADE FÍSICA, DEVEMOS SER ATENTOS
E RESPONSÁVEIS COM A NOSSA SAÚDE;

Por fim, o importante é saber que nós
somos capazes de formatar a nossa
velhice. Ser ativo(a) fisicamente, mentalmente, afetivamente e espiritualmente é o melhor caminho para que
possamos aproveitar a vida ao máximo!

- DEVEMOS APRIMORAR NOSSAS HABILIDADES E ABRIR ESPAÇO PARA NOVOS
APRENDIZADOS;
- É UM MOMENTO PROPÍCIO PARA ESTIMULAR E RESGATAR VÍNCULOS AFETIVOS, PRIORIZAR ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE SENSIBILIDADE;

AUTORA: CLEISE Z GARJULLI
ZOÉ CONSULTORIA DE QUALIDADE DE VIDA

FIQUE TRANQUILO!
Este ano não será necessário o envio da prova
de vida (DRD – Declaração de Residência
e Dependentes) por Correio para a Previbayer!

Acesse a nossa página no Facebook
e confira todas as fotos das Festas
dos Aposentados do RJ e SP!

O recadastramento anual foi realizado via
sistema SISOBI*, e os benefícios já foram
validados.
Caso queira atualizar seus dados cadastrais,
entre em contato conosco através do e-mail
contato@previbayer.com.br ou dos telefones
0800 818 2020 ou (11) 5694 7000.

Todos os detalhes
estarão na próxima
edição do Boletim
Previbayer.

*SISOBI - Sistema Informatizado de Controle
de Óbitos instituído por meio da Portaria
do Ministério da Previdência Social.
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TEM PRESSA
Claudiane Gomes entrou no grupo Bayer
aos 24 anos, e assim como todos os jovens em começo de carreira, tinha muitos sonhos e planos, entre eles, adquirir
uma casa própria. Trabalhou duro para
alcançar os seus objetivos, mas negligenciou uma parte importante que compunha o seu futuro: a aposentadoria.

Ela conta que o que a fez cair na realidade
de pensar no seu futuro foi a percepção
do quão importante é um plano de previdência privada para ter um suporte financeiro lá na frente. “Hoje, a gente sabe
que as condições do INSS já não são tão
vantajosas e também não tem nenhuma
previsibilidade de como vai ficar o plano
de previdência social nos próximos anos.
O cenário é de muita incerteza”.

O sonho da casa própria foi realizado e
só então, a Clau, como é conhecida pelos colegas, percebeu que perdera muito
tempo não destinando também uma parte de seus recursos para a aposentadoria
privada. Hoje, com 15 anos de empresa,
ela que ocupa o cargo de Consultora de
Relações de Trabalho na Bayer, conta ter
se arrependido de não ter começado a investir antes no seu futuro. “Eu perdi muito tempo e um baita dinheiro. Confesso
que me arrependo de não ter começado
antes”, contou.

Claudiane se refere a Reforma da Previdência, pauta que está no congresso desde o governo Michel Temer e que deve
ser uma das principais ações do próximo
Presidente da República, Jair Bolsonaro.
Porém, as questões acerca do tema ainda são polêmicas e o futuro incerto.
Diante desse cenário político e econômico instável, Claudiane viu na Previdência
Privada a chance de garantir um futuro
mais seguro para si. “Eu imagino que o
meu futuro depende muito mais do meu
planejamento do que do governo. Os recursos que eu destino para a minha previdência privada é que vão me trazer conforto na minha aposentadoria”, afirma.
Além disso, ela ressalta as vantagens de

Decidida, Claudiane resolveu correr atrás
do prejuízo. Foi então que em janeiro de
2015 ela aderiu ao plano CD Flex. “É um
ótimo plano! À medida que eu coloco um
real, a Bayer vai lá e coloca o dobro dentro das regras do plano”, relata.
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fazer um plano com a Previbayer. “Acredito que nenhum tipo de investimento
hoje no mercado financeiro te traz uma
rentabilidade e um retorno tão grande
quanto o plano de previdência da Bayer.
É de fato um benefício diferenciado”.
Claudiane já está garantindo o seu futuro. Agora com o fim de 2018, passamos
a ter um olhar meio nostálgico para o
ano que está acabando e uma visão mais
esperançosa do ano que está por vir. É
nesse momento que fazemos planos e
estabelecemos metas, cheios de energia
com a crença de que em 2019 vai ser diferente. Então faça a diferença! Não deixe
para depois e invista no seu futuro.
Siga o conselho de Claudiane e “não espere nem um minuto! Estabeleça prioridades para o seu futuro, porque é a partir
desse investimento que você vai ter mais
tranquilidade, mais conforto e vai poder
realizar os seus sonhos de uma aposentadoria tranquila”.
Estamos esperando por você!
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PANORAMA SOBRE INVESTIMENTOS:

2018 cumpre o que prometeu desde
o início: um ano de muitas emoções.
Marcado pela instabilidade econômica,
os meses de agosto, setembro e outubro
não fugiram à regra. Em agosto, a taxa
de câmbio prejudicou os planos de quem
planejava comprar moeda estrangeira.
Os preços oscilaram durante o mês inteiro e os números do PIB não foram tão
favoráveis, destacando uma lenta recuperação econômica.

cia de valores frequentemente. Essa forte volatilidade foi reforçada pelo ceticismo em relação a recuperação econômica
mais rápida e a elevação da taxa de juros.
Os Estados Unidos, porém, apresentaram
notórias chances de recuperação econômica. Mas o mesmo não aconteceu com
a Argentina. A crise no país sul-americano
acabou afetando diretamente o Brasil.
No entanto, em meio as tantas notícias
ruins, um fio de esperança: o mês foi
positivo para as carteiras. Na renda fixa,
as taxas de NTN-Bs estavam em queda.
O Ibovespa, por sua vez, terminou o mês
com o saldo positivo, chegando a 3,48%.
Além disso, todos os perfis concluíram
setembro no azul.

Além disso, o Ibovespa fechou o mês
em negativo, com -3,21%. O Perfil Aposentado também sofreu um impacto
direto dessa instabilidade econômica e
ficou abaixo do CDI. Os perfis de 0 a 10,
10 a 20 e 20 ou mais ficaram bem sensíveis a esse mercado e acabaram em
negativo.

A notícia de que Jair Bolsonaro foi eleito novo presidente da República causou
um certo rebuliço no mercado. Altas variações também estiveram presentes
no mês de outubro, o que simbolizou
uma maior conformidade de ideias entre
o mercado e o novo presidente. Mas ainda
assim, a recuperação econômica deve ser
lenta.

Se já estava ruim no Brasil, no exterior a perspectiva também não era das
melhores. A Guerra Comercial entre
os Estados Unidos e a China, a Recessão
da Argentina e a Crise Turca impactaram diretamente os países emergentes.
Ainda assim, os Estados Unidos apresentaram um forte crescimento comercial
e mantiveram a sua taxa de juros.

Os Estados Unidos, por sua vez, superaram a média e elevaram os números do
PIB. No entanto, o mesmo não foi visto ao redor do globo. A desaceleração

No mês anterior às eleições, o cenário
parecia que ia de mal a pior. A grande
montanha-russa levava a uma alternân-
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de economias europeias, chinesa e de
alguns países emergentes é um sinal de
alerta que pode acabar impactando suas
relações comerciais.

os perfis, a notícia também foi boa: o
Perfil Aposentado teve rentabilidade acima do CDI e os demais fecharam no azul
e conseguiram recuperar as perdas dos
meses anteriores.

Outubro também foi o mês de ótimas
notícias para os membros das carteiras
da Previbayer! Todas as rentabilidades
foram positivas e o Ibovespa impressionou com a alta de 10,9%. A Renda fixa,
as parcelas de NTN-Bs e a parcela fixada
tiveram fechamentos acima do CDI. Para

O Plano BD, no entanto, é o destaque do
mês. Ele apresenta grandes níveis de superávit e vem incrivelmente quebrando
as metas atuariais.

TAXA DE CARREGAMENTO ZERO,
O QUE MUDA NO MEU PGBL OU VGBL?
POR LUCAS NÓBREGA, DIRETOR SUPERINTENDENTE DA PREVIBAYER

Você deve ter visto nos últimos meses
que uma série de Bancos e Seguradoras
têm feito propagandas na televisão, rádio e mídias sociais, divulgando a informação que seus Produtos de Previdência
PGBLs e VGBLs, passaram a ter Taxa de
Carregamento zero. Certo, mas o que isso
significa na prática para você? É algo
bom? Afeta os fundos de pensão como
a Previbayer? Veja as respostas a seguir.

por todos, afinal era um jeito muito fácil
de ganhar dinheiro pelos Bancos e Seguradoras, aumentando ainda mais seus já
altos lucros.
Porém, é muito importante ficar
de olho na outra taxa cobrada por essas
instituições: a Taxa de Administração.
Essa sim, é mais importante que a Taxa
de Carregamento por incidir não sobre a
entrada do dinheiro na reserva, mas sim
sobre toda a reserva financeira. Logo, se
essas taxas forem altas, e muitas podem chegar a até 3% ao ano, isso significa que você ainda continua deixando
de ganhar muito dinheiro. Por exemplo,
uma pessoa que acumulou dez mil reais
numa conta de previdência aberta, pode
acabar pagando R$ 300 por ano de Taxa
de Administração.

A Taxa de Carregamento é uma taxa cobrada na entrada do recurso no Fundo
escolhido na Seguradora ou Banco. Na
prática funcionava assim: com uma taxa
de carregamento de 3%, a cada R$ 100
depositados na sua conta, R$3,00 eram
recolhidos pelo administrador a título
dessa taxa, e assim R$ 97,00 eram depositados na sua conta de previdência.
O fim dessa taxa deve ser comemorado
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A descontinuidade da Taxa de Carregamento por si é um bem, mas ter atenção
com a Taxa de Administração é fundamental, pois você pode acabar perdendo
mais do que ganhando.

Com isso, caso você possua um produto
PGBL num Banco ou Seguradora, fique
atento como estão as cobranças de taxas
e se preocupe também com a rentabilidade líquida de taxas, e, se não estiverem
atrativas, convido você que faz parte do
Plano CD Flex a solicitar a Portabilidade
dos seus recursos para a Previbayer.

Esse movimento em nada afeta as entidades de previdência como a Previbayer, pois
em sua grande maioria, como é o nosso
caso, a Taxa de Carregamento não é cobrada e a Taxa de Administração costuma
ser bem mais baixa, isso porque não temos
fins lucrativos, e todo o ganho é revertido
para o participante. Para exemplificar, os
Planos atualmente geridos pela Previbayer
têm taxa de administração de 0,35% a.a.

Forte abraço,
Lucas Nóbrega.
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COMO INVESTIR

MEU 13

O

SALÁRIO?
O fim do ano chegou e esta é uma época
que para muitos traz bastante alegria! Temos festas, abundância de comida, família reunida, presentes… e décimo terceiro
salário! Que incrível é ver esse dinheiro na
conta, não é mesmo? O pagamento pode
ser feito de uma só vez ou em duas parcelas com datas bem próximas, e o prazo máximo para receber a primeira parte
desse dinheiro é no dia 30 de novembro.
Ficou empolgado?

Por isso, liquidar esse déficit da sua conta bancária é importantíssimo para a sua
saúde financeira.
Então, ao receber o seu 13˚ salário, procure priorizar a quitação dessas despesas que só geram sofrimentos e angústias. Para isso, reveja o seu orçamento e
o quanto de dinheiro extra você recebeu.
Verifique se é viável pagar essas dívidas.
Caso contrário, tente entrar em contato
com os seus credores para que vocês
possam chegar em um consenso de renegociação dessa despesa. Dessa forma, você começará 2019 mais tranquilo
e pronto para começar 2019 com um
orçamento mais leve.

O dinheiro extra pode ter infinitas utilidades, mas vá com calma! Não caia nas
tentações de promoções de final de ano,
porque senão em pouquíssimo tempo
você não verá mais a cor desse dinheiro.

1. DÍVIDAS? NUNCA MAIS

2. RESERVA PARA DESPESAS VARIÁVEIS

A entrada desse montante pode ser a
grande chance que você vai ter de colocar
as contas em ordem. As dívidas são custosas ao bolso de qualquer um. Os juros
altíssimos engolem o nosso dinheiro em
segundos e quanto mais você espera para
pagar, maior se torna essa bola de neve.

Feito isso, é hora de pensar em uma reserva financeira para que ela te ajude em
situações de aperto e evite que você se
envolva novamente com dívidas. O começo do ano, especialmente, é uma época de muitas despesas. Tem o IPVA para
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os que têm carro, IPTU, material escolar e
pouco tempo depois, ainda tem o imposto de renda. Essas são despesas variáveis, ou seja, não pertencem ao grupo de
obrigações mensais e dão as caras apenas uma vez por ano. O problema é que
elas encarecem o orçamento e, caso você
não tenha um dinheirinho extra, você vai
voltar para o vermelho novamente.

para fazer o que tiver vontade, realizar sonhos que ficaram guardados na
gaveta durante anos, porque você não
tinha tempo de concretizá-los. É um
tempo de você aproveitar a sua própria
companhia. Mas para que você possa
usufruir de todos esses benefícios é necessário ter dinheiro. Mas esse capital
não cai do céu. O montante reflete a
preocupação que você teve com o seu
futuro durante uma vida inteira.

Bom, se você já sabe que tem que pagar
esse valor todo, então por que não se prevenir e reservar uma parte do seu décimo
terceiro salário para isso? Precisamos
concordar que a última coisa que você vai
querer é preocupações e problemas logo
no começo do ano. Então, que tal dar
esse presente a si mesmo? Tranquilidade
é tudo o que você precisa para ingressar
em 2019 a todo vapor. Para isso, reserve
uma parte desse dinheiro para as despesas do começo do ano e outra parte para
a sua reserva de emergência, que como o
próprio nome já diz, só deve ser utilizada
em casos de urgência máxima!

Então, saiba que essa pequena parte do
seu 13˚ salário lhe será muito útil daqui
há alguns anos.

4. É HORA DE APROVEITAR!
Passadas as obrigações, é hora de aproveitar o dinheirinho que sobrou, até
porque ninguém é de ferro. Viaje, compre o que você desejar, saia para jantar,
enfim, faça tudo o que tiver vontade
desde que isso esteja de acordo com o
seu orçamento. Aproveite que você tem
o dinheiro em mãos e desenvolva a sua
habilidade de barganhar preços. Procure pacotes mais em conta caso resolva
viajar e peça descontos para pagamentos à vista em produtos. Você vai ver
que a linguagem do dinheiro realmente existe e tudo fica mais fácil quando
você o tem em mãos.

3. INVISTA NO SEU FUTURO
Quando você investe na Previdência Privada você está, na verdade, cuidando de
si mesmo. Lá na frente, você será o maior
beneficiário desse dinheiro. Muito se fala
em cuidar da nossa saúde física e mental, mas esquece-se que a saúde financeira tem um grande peso para que tudo
funcione bem e uma coisa está ligada a
outra, inevitavelmente.
Todo mundo quer ter uma aposentadoria tranquila, poder utilizar o tempo livre
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BOAS FESTAS!

FIM DE ANO ESTÁ CHEGANDO

E A PREVIBAYER

QUER TE AGRADECER!
Mais um ano está chegando ao fim. E
como passou rápido! A Previbayer se
sente muito honrada de ter recebido os
seus votos de confiança para fazer parte
dessa jornada com você. O ano de 2018
foi cheio de turbulências, algumas benéficas e outras nem tanto. Mas o importante é que poderemos continuar juntos
nessa trajetória no ano que segue em
busca de um futuro mais seguro e confortável para você.

saúde física e financeira. A Previbayer
quer continuar comemorando cada vitória ao seu lado e planejar, junto com
você, um futuro próspero e seguro.

DESEJAMOS A VOCÊ, UM BOM
NATAL E UM FELIZ ANO NOVO!
E QUE VENHA 2019!

Aos que comemoram e os que apenas
assistem as festas, aproveitem esse
tempo para ficarem perto das pessoas
que vocês mais amam. Essa época do
ano é gostosa para matar a saudade de
um parente distante ou simplesmente
de ficar juntinho da sua família.
Que 2019 traga muitas alegrias, sucesso
profissional e pessoal e uma excelente
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Novos
Aposentados
EDSON LUIZ DE BARROS
ANDREA ELISABETH EHMIG
JOAO CARLOS DA COSTA GONCALVES
CARLOS ARTURO VARON RODRIGUEZ
ELEONORA WLASSAK
VALTER DE OLIVEIRA
ZUELZER FERREIRA ARAUJO
DIRCEU DE OLIVEIRA
JOSE ALBERTO PARANAÍBA
EDSON ALMEIDA DOS SANTOS
HAROLDO DO CARMO OLIVEIRA
SIDNEI DE OLIVEIRA

DO PRESENTE AO FUTURO

MARIA LUIZA FERREIRA DIAS
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