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Saiba como
o 13º pode fazer
diferença em
sua vida financeira
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"Despreocupe-se"
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Saúde
masculina:
maturidade
com qualidade
de vida

No Fique por Dentro, falamos como o 13º salário
pode ser aproveitado para colocar em dia as contas
atrasadas, estimular quem quer começar a guardar ou
aumentar a reserva para a aposentadoria. Uma das
opções é aplicar parte da renda extra no Plano PAI,
ampliando o patrimônio para um futuro mais planejado.
Mas se engana quem acha que pensar no amanhã é
somente juntar dinheiro. A saúde preventiva também é
fundamental para alcançar a maturidade sem desgastes
emocionais e financeiros, entre exames, medicamentos
e internações. É por isto que nosso Viver Melhor
busca quebrar alguns mitos e preconceitos sobre a
saúde masculina, aproveitando o mote da campanha
Novembro Azul.
Gostou da ideia de projetar um futuro mais seguro?
Então vai gostar também da parceria fechada com
a empresa Willis Towers Watson, que veio facilitar a
contratação de seguros com descontos e parcelamento
diferenciados aos participantes dos planos de
previdência administrados pela Fundação Itaúsa.
Confira no Radar. Boa leitura!
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Acidentes Pessoais
Garante a indenização
em caso de invalidez
total ou parcial.

“Despreocupe-se”,
um programa que
facilita a vida de
quem precisa
contratar uma
seguradora e não tem tempo
ou conhecimento suficiente para
levantar o cenário, pesquisar
preços e melhores ofertas.
Com essa parceria, é possível ter
viagem
Seguro com coberturas e serviços
que deixarão você ainda mais
relaxado e despreocupado.

fiança locatícia
Com ele, você não precisa de
fiador para alugar um imóvel
residencial ou comercial.

Vida
Contratação rápida e simples
com capital segurado e
coberturas de acordo com
suas necessidades.
Residência
Seguro Residencial
que protege sua casa,
trazendo tranquilidade
para você e sua família.
Para saber mais, acesse
o site da Fundação Itaúsa:
http://www.funditausaind.com.br/

Equipamentos portáteis
Garantia de proteção
e segurança dos seus
equipamentos portáteis
no dia a dia.

Automóvel
Feito sob medida
para seu carro,
com uma série de
serviços e vantagens
à disposição.
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Agora vai ficar mais fácil para
os participantes dos planos da
Fundação Itaúsa adquirir um seguro
de vida, carro, casa ou outro
produto. Isso porque a parceria da
Fundação com a empresa Willis
Towers Watson está indo além da
consultoria prestada para cálculos
atuariais (que analisam riscos e
expectativas) e chega agora ao
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Todo fim de ano traz, junto com os encerramentos de
ciclos, planos e expectativas para um novo começo.
Por isso, nesta 4ª edição virtual da Revista Pé-de-Meia,
decidimos tocar em alguns pontos sensíveis para quem
está ansioso por um futuro melhor: como iniciar uma
reserva financeira com a ajuda do 13º salário e como
chegar à maturidade com qualidade de vida.

Parceria que cresce!

descontos e valores parcelados
(até 11 vezes, dependendo do seguro)
para encontrar o melhor serviço.
Esses privilégios variam de acordo
com o perfil do interessado
e o serviço que procura.
Os benefícios também valem
para familiares. Assim, a
Fundação Itaúsa oferece
vantagens ao participante,
que poderá traçar o objetivo para
alcançar o que deseja, conversar com
um profissional e receber informações
para entender o cenário completo.
Fique por dentro do programa:
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Cuidar do presente,
pensar no futuro

radar
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editorial

O que você faz quando recebe um
dinheiro extra? Quita uma dívida?
Aumenta seu pé-de-meia?
Qual costuma ser o destino desse valor?
É bom começar a pensar neste assunto, já que o fim
de ano está aí, mais uma vez, com seus gastos e o tão
esperado 13º salário. É tempo de celebrar e curtir,
mas também organizar a situação financeira
para entrar em 2018 com o pé direito.
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Para quem está no azul,
a dica que sempre vale a
pena repetir, é aplicar bem esse
valor, como por exemplo, um
aporte extra no plano
de previdência
privada em que está
participando. No caso
dos funcionários das
empresas patrocinadoras
do Plano PAI da Fundação
Itaúsa, alocar uma parte do
décimo terceiro no plano é
uma grande oportunidade
de aumentar o patrimônio. O
recurso adicional é um dos
fatores que ajudam sua reserva

a crescer e render mais, e o 13º
vem colaborar com isso, subindo
o montante a ser trabalhado e a
rentabilidade ao longo do tempo.
Vale lembrar também que sua
contribuição ao Plano PAI pode
ter incentivo fiscal de até 12%
do rendimento anual. Por isso, é
bom ficar atento.

F at

F at u r a
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ntes de sair usando o décimo
terceiro para saciar impulsos - e
não sonhos planejados - é bom
colocar na ponta do lápis como
anda seu orçamento, reavaliando
o que entra, o que sai e o
que sobra. E se desta análise
surgirem contas atrasadas ou
dívidas, priorize sair do vermelho
antes de gastar o dinheiro
de outra forma.

Segundo dados
do Departamento
Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos
(Dieese), o pagamento do
décimo terceiro salário
deve injetar cerca de
R$ 200,5 bilhões na
economia brasileira este
ano, um crescimento de
4,7% comparando com
2016. O valor previsto
corresponde a cerca
de 3,2% do Produto
Interno Bruto (PIB)
do país.
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Saiba como o 13º pode fazer diferença
em sua vida financeira A

Dinheiro injetado
na economia
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Fique por Dentro

R$ 1.128

R$ 4.405

pa r a o
r va
Rese io do an
c
o iní

O começo de ano costuma ser um período
de muitos gastos extras. Assim, o que
entra pode escorrer pelos dedos se não se
planejar bem as despesas sazonais, como
compra de materiais escolares, IPVA, IPTU,
Matrículas, Seguros, entre outros.
Nas compras de natal e ano novo, muita
gente recorre ao cartão de crédito ou ao
cheque especial e isso é um perigo!
A melhor saída para não comprometer
o orçamento é separar uma parte do 13º
para as despesas extras que vão ocorrer
nos primeiros meses do ano.

AOS 40 ANOS

AOS 50 ANOS

CAPITAL INVESTIDO

R$ 113.420

R$ 203.040

R$ 264.360

RENTABILIDADE

R$ 186.600

R$ 96.960

R$ 35.700
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Para Wagner Luiz Sales, responsável pela área de Seguridade da Fundação Itaúsa, o
tempo é o principal aliado quando o assunto é previdência e ganha força com estratégias
como a de “fazer o bolo crescer” quando se pode. “São dois pontos em que precisamos
ficar de olho para assegurar uma boa aposentadoria no futuro: começar o quanto
antes, pois isso permite mais tempo de rendimento, e fazer aportes extras que ajudam
a alavancar o patrimônio, aumentando a base financeira a ser trabalhada ao longo dos
anos”, explicou.
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Afinal, que hora e essa?
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AOS 20 ANOS

Reserva para emergência

Wagner Luiz
Sales, da
Fundação Itaúsa

Mesmo que esteja sem dívidas e
tenha uma reserva capaz de suprir as
necessidades financeiras do início do
ano, imprevistos acontecem e a melhor
estratégia para lidar com eles é ter
uma poupança equivalente a pelo
menos seis meses de salário.
Para alguns especialistas, quem
ganha R$ 3000,00 por mês, por
exemplo, deveria reservar R$
18.000,00, como colchão para
amortecer impactos econômicos
de qualquer natureza,
especialmente, quando
se tem filhos pequenos e
dependentes em casa.

Na ponta do lápis
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R$ 270

Reserva para o início do ano
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Contribuição
mensal para
atingir um saldo
de R$300.000,00 aos
55 anos de idade,
considerando
uma rentabilidade
de 5% ao ano

➜

No curto prazo,
o que é essencial

Veja nesta simulação um exemplo da relação entre
capital investido x rentabilidade, de acordo com a faixa
etária e o tempo que se tem pela frente
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Formando o patrimônio
no longo prazo
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Resistência aos novos hábitos

maturidade com

De fato, doenças como o câncer
de próstata acabam afetando
milhares de brasileiros avessos ao
autocuidado. Com isso, apesar
dos avanços terapêuticos, cerca
de 20% dos casos da doença
são diagnosticados em estágios
avançados, quando poderiam
receber tratamento muito antes da
situação se agravar.

qualidade
de vida
O receio de aceitar
cuidados médicos
periódicos acaba
prejudicando milhares
de homens brasileiros
avessos à prevenção;
entre os principais
perigos de não manter
hábitos saudáveis e
evitar visitas médicas
está a dificuldade
de diagnóstico e o
tratamento do câncer
de próstata
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Para as mulheres, o hábito de

preocupar-se com a própria saúde é
mais comum. Já o comportamento
dos homens é um pouco diferente
e, em geral, nem sempre é fácil
adotarem a rotina de fazer exames
médicos periódicos e cuidar da
saúde preventivamente.
No entanto, a prevenção na área
da saúde é essencial para o
planejamento do futuro de modo
integral. Afinal, quem mantém
cuidados médicos periódicos tem

maiores chances de desfrutar
da aposentadoria com
qualidade de vida, evitando
desgastes emocionais e
financeiros, como gastos com
remédios caros e internações
em hospitais.
É comum ainda os homens
serem mais arredios aos
exames e ao contato com
centros de saúde, por
constrangimento ou até mesmo
preconceito, como se fosse sinal de

O médico Geraldo Eduardo
Faria, membro titular
da Sociedade Brasileira
de Urologia (SBU) e
coordenador da Campanha
Novembro Azul da SBU,
confirma os dados e
explica que esta iniciativa
busca orientar a população
masculina e alertar sobre a
importância da prevenção
sobre o câncer de próstata.
Para ele, a dificuldade de aceitar
cuidados médicos periódicos gera >>>
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Saúde
masculina:
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fraqueza masculina ir ao médico
com certa regularidade. O resultado
preocupa: no Brasil, são eles as
principais vítimas de infarto, AVC,
câncer de pulmão, acidentes de
trânsito e alcoolismo.
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Outros fatores que ainda podem
aumentar a incidência do câncer
de próstata são o sedentarismo
e o envelhecimento, complementa
o médico.
Com relação à posição do Brasil na
corrida contra o câncer de próstata,
ele explica que todos os métodos de

Saúde com menos peso no orçamento
Sim, envelhecer e aposentar fazem
parte da vida. Por isso, ter uma rotina
de atividades físicas, bons hábitos
alimentares e fazer consultas médicas
regulares pode ajudar, e muito, a
diminuir o peso dos gastos com saúde
no futuro, para homens e mulheres de
qualquer faixa etária.
Segundo a última Pesquisa Nacional
de Saúde (PNS) realizada pelo IBGE
no ano de 2013, apenas 27,9% da
população brasileira possuía um plano
de saúde (médico ou odontológico).
Grande parte arca diretamente com
os custos de consultas, exames,
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Nao
espere
os
sintomas...
➣ Entre os sintomas do câncer
de próstata estão a diminuição
do jato urinário, gotejamento
após a micção, sensação de

A mesma pesquisa do IBGE,
considerando o período de 2010
a 2013, revelou que o valor
desembolsado pelas famílias brasileiras
para cobrir despesas médicas foi de
227,6 bilhões de reais gastos por ano.
Por pessoa, o custo foi de R$ 1.162
reais no ano de 2013.

esvaziamento incompleto da

Assim, manter uma rotina saudável
está bem longe de ser apenas um
capricho. "Bons hábitos alimentares,
como diminuição da ingestão de
gorduras de origem animal, maior
consumo de frutas e vegetais,
prática de atividade física regular e
manutenção do peso corpóreo dentro
da faixa de normalidade são atitudes
que contribuem para a prevenção
das doenças, incluindo o câncer de
próstata”, conclui o médico
Geraldo Faria.

pode surgir somente com o

Depois do câncer de
pele não melanoma, este
é o tipo de câncer mais
incidente nos homens.
O câncer de próstata
diagnosticado no
início pode ter 90%
de chance de cura.

bexiga, aumento da frequência
urinária, incontinência urinária,
entre outros. No entanto, não
espere por sintomas para
conversar com seu médico!
O câncer de próstata tem
crescimento lento e silencioso
e um sintoma mais sério
agravamento da doença, quando
as chances de cura diminuem

perigos do
preconceito

Os

No Brasil, 28,6% dos
casos de câncer em
homens são de próstata.

Cerca de 20%
dos casos são
diagnosticados em
estágios avançados.
Aproximadamente
61.200 novos casos
foram estimados em
2016/2017 no país.
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internações e medicamentos. Vale
lembrar que quanto maior a idade do
beneficiado, maiores os riscos de saúde
e, portanto, mais caro custa um plano
de atendimento.
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De olho no fator hereditário
O especialista informa que a
hereditariedade é um dos principais
fatores de risco para a doença.
“Homens que tenham um parente de
primeiro grau com câncer de próstata
têm duas vezes mais chances de
desenvolverem o problema. Homens da
raça negra e homens com obesidade
importante também estão no grupo
de risco e, portanto, com maior
probabilidade de serem acometidos
pela doença."

diagnóstico e tratamento adotados
pela comunidade científica internacional
estão disponíveis para parcela
significante da população brasileira.
Mas também ressalva, “infelizmente
ainda existe um caminho longo a ser
percorrido para que estes recursos
sejam ofertados às populações de
baixa renda e de regiões carentes de
assistência médica”.
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um comportamento irresponsável
dos homens, que resistem em adotar
hábitos rotineiros com a saúde, com a
certeza de que são resistentes e imunes
a quaisquer doenças.
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