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Caros amigos,

Bem-vindos a mais uma edição do nosso 
Previbayer News. Essa edição tem um sig-
nificado especial para todos nós, pois é uma 
edição comemorativa do Boletim! Estamos 
há 30 edições mantendo esse canal de con-
tato com você, participante. 

Compartilhamos muitos momentos e in-
formações neste canal ao longo dessas 
edições e desses vários anos, a partir da pri-
meira edição, que foi lançada em 2010, nos-
so objetivo sempre foi estreitar nosso laço 
com você e te manter informado sobre o 
que acontecia na Previbayer. Nesse período 
passamos por muitas mudanças. Fora da 
entidade, tivemos muitos ciclos econômi-

Expediente
A Revista Previbayer News é uma publicação da Previbayer – Sociedade de Previdência Privada, encaminhada e distribuída gratui-
tamente aos Participantes Assistidos dos Planos Previbayer.

Rua Domingos Jorge, 1100,  Socorro, 04779-900, São Paulo – SP /Brasil. Patrocinadoras: Bayer S/A, Covestro e Previbayer. Conselho 
Deliberativo: Paulo Brehmer (Presidente)/Amaury Cardoso (Conselheiro)/ Elisabete Rello (Conselheira). Conselho Fiscal: Andrea 
Acerbi (Presidente)/ Beatriz Gonçalves (Conselheira)/ Robson Silva (Conselheiro). Diretoria Executiva: Lucas Nóbrega (Diretor Supe-
rintendente – ARPB e AETQ) / Karina Franceschini (Diretora Financeira) / Eder Correa (Diretor administrativo). Produção de arte e 
editorial: Jota3W. Revisão: Comunicação Previbayer. Tiragem: 1.760 exemplares.

cos, presidentes diferentes, economia ora 
em crise ora em crescimento, e aqui na 
Previbayer foram duas migrações do Pla-
no BD para o Plano CD, nos tornamos uma 
multipatrocinada com a criação da Coves-
tro aqui no Brasil, lançamos novas marcas 
e mais recentemente um Plano novo para 
sua família, o Previleve! 

Nas próximas páginas vocês vão poder 
acompanhar um pouco mais sobre como 
foi a nossa 2ª Semana Mais Futuro, um 
evento repleto de aprendizado e conheci-
mento. Vamos falar também sobre a Con-
venção da Crop Science, as eleições para 
conselheiros, Período de Alteração de Per-
fis, e muito mais!

Desejo a todos, uma ótima leitura.
Grande abraço!

Lucas Nóbrega
Diretor Superintendente

PALAVRA 

DO DIRETOR
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Raio X Previbayer
TOTAL BENEFÍCIOS PAGOS (ABRIL/2019):

DADOS DE EVOLUÇÃO DO

PATRIMÔNIO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS

PARTICIPANTES
MÊS DE REFERÊNCIA (04/2019)

Aposentadoria  
R$ 3.164.758,77
 
Aposentadoria por invalidez 
R$ 214.758,05 
 
Pensão por morte 
R$ 283.940,90

Aposentadoria  
R$ 2.586.263,29
 
Aposentadoria por invalidez 
R$ 67.023,91
 
Pensão por morte 
R$ 193.117,23

ABR/19

DEZ/ 18

D E Z / 1 7

DEZ/ 16

DEZ/ 15

D E Z / 1 4

D E Z / 1 3

D E Z / 1 2

D E Z / 1 1

DEZ/ 10

MÊS/ANO

1.964.417.006,56 

1.906.765.192,77

1.784.285.528,50

1.639.956.755,13

1.435.186.497,11

1.267.450.216,68

1.162.102.617,80

1.163.491.608,89

924.418.919,20

861.770.008,38

TOTAL

829.098.217,76

813.342.672,31

782.980.907,80

910.892.096,41

838.475.741,82

738.953.892,10

919.335.791,81

947.105.597,44

753.331.736,90

720.238.315,70

1.135.318.788,80

1.093.422.520,46

1.001.304.620,70

729.064.658,72

596.710.755,29

528.496.324,58

242.766.825,99

216.386.011,45

171.087.182,30 

141.531.692,68

ATIVO

VINCULADO

ASSISTIDO

TOTAL GERAL

139

148

980

1267

3186

1645

851

5682

126

126

3451

1793

1831

7075

SITUAÇÃO TOTAL



FIQUE LIGADO!

Mais de mil pessoas estive-
ram reunidas na Conven-
ção Anual de Vendas da Crop 

Science, evento realizado no Bourbon  
Resort na cidade de Atibaia, São Paulo, 
nos dias 06 a 10 de maio. Esta foi a pri-
meira convenção da divisão Crop Science 
da Bayer depois da aquisição da Monsanto. 

A Previbayer esteve presente no evento, 
junto à equipe da PrevMon - entidade de 
previdência da Monsanto Legacy - com 
um estande, apresentando informações 
sobre os planos da instituição. Esse foi 
um ótimo momento para que muitos  
participantes pudessem tirar dúvidas, fa-
zer adesão de seus familiares ao novo pla-

PREVIBAYER
NA CONVENÇÃO ANUAL DE VENDAS 
DA CROP SCIENCE

no Previleve, assim como fazer manuten-
ção das contribuições no Plano CD Flex. 
Convenções e encontros como esse são 
excelentes oportunidades para estarmos 
mais próximos dos nossos participantes, 
em especial aqueles que estão fora dos 
principais sites. Muitos deles ficam espa-
lhados por todo o Brasil e não têm conta-
to com os canais de comunicação que uti-
lizamos para falar sobre os planos. Neste 
evento, conseguimos nos aproximar de-
les e sanar todas as dúvidas.

Agradecemos a todos que colaboraram 
para a realização deste evento, e tam-
bém aos participantes que estiveram 
presentes na convenção. 
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PREVILEVE

Previleve é o novo plano família da Previbayer. Um plano moderno, exclusivo para 
parentes de 1º grau dos colaboradores das Patrocinadoras da Previbayer, que oferece 
ótimas condições de investimentos de longo prazo com taxas menores que aquelas 
oferecidas pelos bancos e seguradoras. Para aderir ao Previleve, é muito simples!

CONFIRA TRÊS FORMAS DE ADERIR AO PLANO:

1) VOCÊ PODE ADERIR PELO FORMULÁRIO DIGITAL:
Acesse o site www.previleve.com.br e faça o download do 
Formulário Digital. Imprima este documento, preencha seus dados, 
ou do seu familiar, e envie o formulário para o endereço:

Previbayer Sociedade de Previdência Privada
Rua Domingos Jorge, 1100 - Socorro
São Paulo - SP - CEP: 04779- 900

2) BAIXE O APP LEVE E FAÇA SEU 
CADASTRO:
Pelo aplicativo é possível fazer adesão do 
Previleve para você e indicar familiares para 
também participarem do plano. É só baixar 
o app e seguir os passos. O app está 
disponível para Android e iOS.

3) FAÇA SUA ADESÃO ONLINE:
Se você não quiser baixar o aplicativo, 
também existe a possibilidade de aderir 
ao plano através do cadastro online. Basta 
acessar https://previ.app/ de qualquer 
navegador no seu notebook ou desktop e 
seguir os passos demonstrados na tela.

COMO ADERIR AO 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A semana de 20 a 26 de maio foi 
de bastante conhecimento para 
os participantes da Previbayer. 

Isso porque aconteceu a 2ª Semana 
Mais Futuro, série de palestras com 
especialistas sobre educação financeira. 
O evento fez parte da 6ª Semana ENEF, 
uma iniciativa do Comitê Nacional de 
Educação Financeira (CONEF) para levar 
conhecimento monetário ao público 
brasileiro.

Cinco palestras formaram a programa-
ção da Semana. Entre elas, recebemos 
com exclusividade a economista-chefe 
da XP Investimentos, Zeina Latif. Ela fez 
uma apresentação presencial no Auditó-
rio do Site Socorro, exclusiva para cola-
boradores ativos. Nesta palestra, falou 
sobre o cenário econômico do Brasil e 
as perspectivas da economia para 2019. 

A Semana também contou com a 
participação de Wellington Lanza, 
planejador financeiro pessoal associado 
à Planejar. O economista possui mais de 
10 anos de experiência em atendimento a 

Fundos de Pensão. Com uma linguagem 
direta e didática, ele abordou sobre a 
importância do planejamento financeiro 
pessoal, técnicas para gerenciar melhor 
o consumo, como ter menos dívidas, 
além de abordar conceitos básicos sobre 
investimentos.

O psicólogo e mestre em gestão social  
e trabalho, Ricardo Faria Barros, também 
marcou a programação da Semana 
com uma palestra sobre motivação  
e bem-estar na aposentadoria. Ele 
trouxe reflexões pertinentes sobre esta 
fase da vida, observando que manter 
uma postura positiva faz diferença no  
bem-estar dos aposentados. Sua palestra 
foi presencial e transmitida online. 

Nosso Coordenador de Benefícios,  
Rodrigo Brito, também participou da 2ª 
Semana Mais Futuro com um webinar 
(palestra transmitida online) sobre as 
dúvidas mais comuns do Plano CD,  
e algumas outras informações sobre 
a Previbayer. Já o nosso Analista de 
Benefícios Willian Zanchetta apresentou 

MELHORES MOMENTOS DA 
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um webinar falando sobre os 10 passos para construir um pós carreira de qualidade, 
além das finanças. 

Ficamos muito contentes com a participação do público acompanhando as transmissões 
ao vivo, e aqueles que puderam participar das palestras presenciais, dedicando tempo 
para aprender mais sobre finanças, economia brasileira e aposentadoria.

Queremos agradecer a todos que fizeram este evento se tornar realidade. Todos os 
colaboradores, palestrantes e participantes que fizeram da 2ª Semana Mais Futuro um 
sucesso! É muito gratificante para nós contribuir com a educação financeira do país. 
Muito obrigado!

E se você não conseguiu acompanhar as palestras, mas tem interesse de assistir, os 
webinars continuarão disponíveis no nosso site. É só acessar pelo link e escolher a 
palestra que quer assistir: https://www.previbayer.com.br/noticias/ultimas-noticias/
palestras-sobre-educacao-financeira-compoem-a-2a-semana-mais-futuro/ 

Todos os anos, nos meses de abril, a Previbayer disponibiliza de 
forma pública os Relatórios Anuais dos planos que administra: 
Plano CD Flex e Plano BD. Neste documento tão importante, 
você encontra de forma simples e concisa todas as informações  
e números da Entidade referentes ao ano de 2018. Este ano, ainda 
não teremos um relatório do Previleve, pois o plano foi lançado em 
2019, e portanto deverá ser reportado a partir de 2020.

Acesse o nosso site e confira os resultados do seu plano no ano 
passado:
    www.previbayer.com.br/planos/relatorios-anuais 

Caso surja alguma dúvida entre em contato conosco que teremos 
prazer em te ajudar.

RELATÓRIO 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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PERÍODO DE ALTERAÇÃO DE PERFIS  
DE INVESTIMENTO: 
saiba qual é o melhor para você.

Sempre em Junho, acontece o período de alteração de perfis  
no Plano CD Flex da Previbayer. Este é o momento para decidir 

CONFIRA OS QUATRO PERFIS DE INVESTIMENTO DA PREVIBAYER:

PERFIL APOSENTADO
Ideal para participantes com mais de 60 anos, pois oferece baixo risco. 

PERFIL DE 0 A 10 ANOS PARA SE APOSENTAR 

Oferece risco baixo a moderado, e é indicado para participantes 
de 50 a 60 anos de idade.

PERFIL DE 10 A 20 ANOS PARA SE APOSENTAR 

Possui foco no curto e médio prazo, com risco moderado. 
Ideal para participantes de 40 a 50 anos de idade.

Perfil 20 anos ou mais PARA SE APOSENTAR 

Perfil indicado para participantes que ainda têm uma longa trajetória 
antes de se aposentar. Ideal para pessoas com até 40 anos, 
pois oferece risco moderado a elevado.

PREVIBAYER

entre fazer um investimento mais arriscado, ou uma aplicação mais segura a 
longo prazo.

Saber qual é o seu perfil de investimento é muito importante, pois você poderá 
alocar a sua reserva em investimentos que estão de acordo com suas metas de 
vida. 
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Nem sempre é fácil escolher um 
perfil de investimento que combi-
ne com você. É preciso considerar 
idade, carreira, trajetória de vida,  
ter consciência dos riscos que cada 
perfil possui, entender as caracterís-
ticas deles. Analisar cada detalhe faz  
a diferença na sua escolha. 

A boa notícia é que os perfis perfis  
podem ser mudados. Isso significa 
que você pode ir ajustando o seu perfil 
ao longo dos anos, modificando os in-
vestimentos para que eles se alinhem 
aos diferentes objetivos traçados na 
sua vida. Para facilitar esse processo 
de mudança, a Previbayer dispõe do 
Ciclo de Vida.

Essa opção permite que a própria  
instituição administre essas escolhas 
por você, oferecendo mais comodidade  
e tranquilidade aos participantes.  
O Ciclo de Vida tem sido utilizado 
mundo afora, como nos Estados Uni-
dos e na Europa, sempre apresentan-
do bons resultados. 

Ele alinha os investimentos de cada 
participante de acordo com sua idade 
e o momento de vida atual, levando 
em consideração aspectos da carrei-
ra e disposição para assumir certos  
riscos. O participante sempre terá o 
perfil ideal para o seu momento de 
vida. 

Se você se interessou pelo Ciclo de 
Vida e quer mudar o seu perfil de  
investimento, acesse o site e solicite  
a alteração, que pode ser feita de 01  
a 30 de junho. Faça a escolha que  
melhor se adapta ao seu estilo de vida! 

Acesse o site exclusivo e encontre 
um material completo com todas as  
informações sobre os perfis e dicas de 
como fazer a melhor escolha. 

www.previbayer.com.br/ciclodevida

PREVILEVE
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DIA DOS 
NAMORADOS: 
dicas para organizar 
as finanças do casal.

Quando os casais decidem morar 
juntos, vêm vários desafios, entre 
eles saber lidar com as questões 

financeiras dos dois. Manter uma união 
saudável e sem atritos exige muita coop-
eração, diálogo, cautela e organização na 
rotina. Essa estrutura também deve estar 
presente no orçamento mensal, pois ela 
ajudará a organizar planos futuros, bem 
como manter as contas em dia. Aqui vão 
algumas estratégias que ajudam a orga-
nizar a vida financeira do casal:

SAIBA QUANTO CADA UM GANHA

A melhor maneira de enfrentar esse 
desafio, é perder a vergonha, confiar em 
quem você ama e colocar tudo em pratos 
limpos. Procure organizar as finanças de 
maneira prática. Transparência é essencial! 
Às vezes, os dois não ganham o mesmo, 
mas acham que precisam contribuir em 
igual quantidade ou ainda que devem 
dar mais. Neste ponto que começam 
as discussões - por isso é essencial ser 
racional e agir com cautela. 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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CONHEÇA MAIS SOBRE 
O PREVILEVE EM 
HTTP://PREVILEVE.COM
Continue acompanhando nosso blog 
para mais postagens sobre educação 
financeira!

ANOTE OS GASTOS FIXOS NO PAPEL

Papel e caneta podem ser boas ferra-
mentas para estruturar o planejamento 
financeiro do casal. Anote todos os gas-
tos fixos: aluguel, contas de água, ener-
gia, internet, TV a cabo. Ao somar tudo, 
você verá quais são as despesas que pre-
cisam ser pagas todo mês. Em seguida, 
anote uma média de gastos variáveis,  
por exemplo: supermercado, farmácia,  
transporte/gasolina. Isso gerará outro 
valor de despesa mensal.

CONTROLE OS GASTOS PESSOAIS

A parte mais difícil da organização 
financeira está nos gastos pessoais. 
Mesmo em casal, cada um tem sua 
individualidade e escolhe a melhor 
maneira de usar seu dinheiro para sair 
com amigos, comer em restaurantes, 
fazer compras, ir a eventos, etc.  
A dificuldade surge quando esses gastos 
precisam ser controlados, ou muitas 
vezes diminuídos. Procure entrar num 

acordo com o parceiro, avaliando as 
prioridades e necessidades do casal. 

DEFINA METAS EM CONJUNTO

Definir metas deixa as pessoas mais 
motivadas. Pode ser uma casa, uma 
viagem internacional, um carro. Vocês 
escolhem. Depois, é se planejar para 
realizar! Converse com seu amor, coloque 
os gastos no papel e veja onde dá para 
economizar, focando na realização desse 
sonho futuro. Quando os dois estão bem 
alinhados, tudo fica mais simples.

A Previbayer possui um plano de 
previdência para casais que querem 
realizar sonhos futuros, ou apenas 
guardar um valor a mais, pensando 
na aposentadoria. O Previleve, é o 
plano família para você e familiares 
de primeiro grau, como o seu cônjuge. 
Este plano conta com flexibilidade 
na movimentação e ótimas taxas de 
administração, comparado com os 
investimentos em bancos e seguradoras.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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Estamos sempre buscando alter-
nativas para melhorar nossa co-
municação com você através dos 

mais diversos canais de informação. 
Para isso, produzimos trimestralmen-
te o Boletim Previbayer News, um 
conteúdo integrado ao nosso site que 
oferece informações sobre a Entidade, 
qualidade de vida, educação financeira 
e previdenciária, investimentos, me-
lhor idade, entre outros temas que va-
riam a cada edição.

Já são oito anos produzindo esse 
Boletim e promovendo-o entre nossos 
participantes. Hoje nos orgulhamos 
do caminho que percorremos e de 
como crescemos ao longo do tempo.
Para celebrar a nossa 30ª edição, 
vamos relembrar algumas matérias 
de destaque das edições anteriores. 
Nossa primeira edição, em novembro 

de 2011, abordou sobre como o ditado 
“prevenir é melhor que remediar” está 
associado a diversas áreas da nossa 
vida, não só à saúde. Também nesta 
edição #1, destacamos alguns dados 
mostrando como os brasileiros estão 
vivendo mais, e cuidando bem da vida 
pós-carreira.

A edição #5 de dezembro de 2012 
trouxe um especial de 30 anos da  
Previbayer, destacando como a Enti-
dade sempre esteve ao lado de seus 
participantes, planejando o futuro 
para manter a qualidade de vida nos 
anos de aposentadoria. Por adotar um  
modelo de gestão baseado no com-
prometimento, a Previbayer se mos-
tra uma Entidade sólida, que pre-
za pela segurança e tranquilidade  
dos participantes e de suas famílias.

RETROSPECTIVA 
 

PREVIBAYER 
                NEWS: 
oito anos  de histórias 
compartilhadas.

MATÉRIA DE CAPA
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https://www.previbayer.com.br/static/documents/boletim_01.pdf
https://www.previbayer.com.br/static/documents/boletim_05.pdf


Neste #30 Boletim Previbayer, fala-
mos sobre o período de alteração de 
perfis de investimentos, explicando 
sobre o Ciclo de Vida. Coincidentemen-
te, esse assunto também foi tema da 
edição #6 de 2013, nessa época, po-
rém, os perfis ainda eram conhecidos 
como Arrojado, Moderado e Conserva-
dor, a novidade do Ciclo de Vida surgiu 
alguns anos depois.
 
Ao longo dos anos, desde a primei-
ra edição do Boletim, a comunicação  
digital da Previbayer passou por várias 
mudanças. E cada vez que havia uma 
novidade a ser informada, fazíamos 
uma matéria na revista. 

Aconteceu em 2015, na edição #14, 
quando uma nova área restrita foi inse-
rida no site, permitindo aos participan-
tes simular e solicitar empréstimos, 

consultar extratos, buscar informes 
de rendimentos para declaração de IR 
e atualizar outras informações. 

A implantação do Ciclo de Vida tam-
bém rendeu uma matéria especial na 
edição #17 do Boletim, em 2016. Esta 
matéria explicou o funcionamento do 
programa: analisar o perfil de investi-
mentos dos participantes e ajustá-lo 
de acordo com o momento de vida, 
idade e objetivos de cada um, sejam 
eles médio ou longo prazo. 

Em 2017, a Previbayer participou 
da Feira do Estudante - um evento 
realizado em São Paulo que recebeu 
mais de 70 mil pessoas. Nosso 
diretor superintendente Lucas 
Nóbrega deu uma palestra na Feira 
falando como “Previdência é coisa de 
jovem”, apresentando aos jovens a 
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importância de investir num plano de 
previdência privada desde cedo. Essa 
palestra foi mencionada na edição 
#23 do Boletim.

Quando ocorreu a reformulação no 
visual da marca em 2018, também 
fizemos uma matéria especial na 
edição #26 do Boletim, reforçando 
tudo o que foi modernizado na 
comunicação da empresa: criação 
de nova logo, design, periodicidade 
de conteúdo, além do novo site que 
também passou por várias mudanças 
positivas e agora está mais agradável 
de navegar.

Em 2019, a grande novidade foi a che-
gada do Previleve, o plano familiar 
da Previbayer, que recebeu desta-
que numa edição especial do Boletim  
dedicada a explicar como funciona 
esse plano, suas vantagens e flexibi-
lidades. 

A edição #29 da revista trouxe maté-
rias sobre a Festa dos Aposentados, 
Dia da Mulher, um panorama dos in-
vestimentos nos meses de novembro, 
dezembro e janeiro, e outros temas 
pertinentes.

Com esta retrospectiva das edições 
anteriores, podemos perceber o ca-
minho que percorremos, e valorizar 
todas as mudanças que aconteceram 
na Previbayer e no próprio Boletim 
ao longo do tempo. Quando olhamos 
essa trajetória, o que sentimos é mui-
to orgulho da nossa Entidade!

Agradecemos a todos que participa-
ram das edições, enviando sugestões 
de pautas, críticas e comentando di-
versos aspectos sobre o Boletim. Tam-
bém somos gratos a todos que traba-
lham para materializar esse conteúdo 
e ampliar ainda mais nossa nossa co-
municação com você, participante.

MATÉRIA DE CAPA
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https://www.previbayer.com.br/static/documents/Boletim_26.pdf
https://www.previbayer.com.br/wp-content/uploads/2019/02/boletim-previleve.pdf


ELEIÇÕES 2019

A Previbayer realizará sua pri-
meira eleição para concreti-
zar a gestão compartilhada 

entre participantes e patrocinadores 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal.  
As eleições garantem ao participan-
te ativo e ao assistido a representati-
vidade nos órgãos de governança da  
Entidade, sendo o Conselho delibera-
tivo o órgão que define as diretrizes  
e o Conselho Fiscal o que fiscaliza os 
atos de gestão.

Esse processo acontecerá em algu-
mas etapas: uma campanha educati-
va, explicando aos participantes o que 
faz um conselheiro e sua importância 
na Entidade; o período de inscrição dos 

candidatos interessados e a avaliação 
de suas candidaturas; e uma campa-
nha eleitoral dos candidatos aprova-
dos, a fim de compartilhar com os 
eleitores informações relevantes que 
ajudem a decidir pelo voto. Por fim, 
acontecerá a votação, cujo resultado 
será divulgado ao final de julho. 

Para se candidatar ao Conselho Deli-
berativo e Fiscal da Previbayer, é pre-
ciso ser participante ativo ou assis-
tido da Entidade e preencher alguns 
requisitos, tais como: ter experiência 
profissional comprovada de no míni-
mo três anos; Não ter sofrido penali-
dade administrativa nem condenação 
criminal; Ter no mínimo três anos de 

ELEIÇÕES DOS 
CONSELHOS  
DELIBERATIVO  
E FISCAL 2019
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ELEIÇÕES 2019

vínculo à algum dos Planos da Previbayer; entre outras questões descritas no 
Edital de Convocação disponível no nosso site. Lembramos também, que o exer-
cício de conselheiro não é remunerado.

Se você quiser participar das eleições e se candidatar, deve preencher a fi-
cha de inscrição que estará disponível dos dias 17 à 25 de junho, no site  
www.previbayer.com.br, encaminhar por email (contato@previbayer.com.br) ou 
à Previbayer (Rua Domingos Jorge, 1100 - Socorro , São Paulo - SP – Prédio 621 
– Térreo / CEP 04779-900). Junto à ficha, deverá enviar uma cópia de seus docu-
mentos de identidade, CPF, um minicurrículo conforme formulário disponibiliza-
do no site e o diploma de formação superior. Esses dados serão avaliados pela
Comissão Eleitoral para garantir a candidatura do participante.

Para os que não vão participar como candidatos, a votação acontecerá de 17 a 25 
de julho, através da área restrita do participante, no site www.previbayer.com.br. 
O voto é direto, secreto, pessoal, intransferível e cada eleitor terá direito a votar 
em 01 Conselheiro Fiscal e 01 Conselheiro Deliberativo. 

Os eleitos serão anunciados até o dia 31 de julho de 2019, também no site da 
Previbayer.

Participar deste processo como candidato ou eleitor é de extrema importância. 
A sua contribuição é fundamental, pois é a partir dela que poderemos eleger as 
pessoas que irão contribuir com o Conselho Deliberativo e Fiscal da Previbayer,  
e assim ajudar a construir uma Entidade a cada dia melhor. Garanta a sua candi-
datura ou o seu voto! 
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Novos 
Aposentados

ANTONIO CARLOS TEBALDI TURATO
JOSE CARLOS MACHADO MONTEIRO

JOSE ROBERTO COCO
REINALDO EMOLO

REGIS EDUARDO GONCALVES
SONIA MARIA PILAO

ADRIANA LESSA BELLIENY SILVA
ANA CAROLINA SAMPAIO DOS ANJOS

JOAO PAULO PIVETTA
MARCEL DALTON MARCON

PEDRO MANTOVANI
RUDIMAR ROSSATTO

ANTONIO GABRIEL DA SILVA
ANDRE LUIZ BRANTE GONCALVES

CELIO DE SOUZA NEIVA
EURICO DUTRA MENDES

JOSE ORLEDO DE FREITAS
JULIO CESAR GONCALVES DE SOUZA

RUDIMAR FERRONATTO
VALTER NERE DE JESUS

DO  PRESENTE  AO  FUTURO




