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Apresentação

Histórias, 
homenagens, 
dicas de saúde e 
finanças. Confira 
o que preparamos 
para você 
nesta edição!

Nesta edição, vamos contar um pouco da história da 
Viva com a ajuda de alguns dos participantes que 
aderiram ao primeiro plano administrado pela 

Entidade e que foi criado em 1974, quando a atual Fundação 
era apenas uma associação.

A revista tem o objetivo de fortalecer os laços entre a 
Fundação e seus participantes, sendo mais um espaço de 
interação e proximidade que alcança a todos. A Viva per-
manece trabalhando incessantemente para que os canais 
de comuni cação sejam cada dia mais efetivos e atendam às 
demandas de todos os participantes.

E foi com o propósito de aproximar os participantes e de 
prestar homenagem às mulheres pela passagem do Dia In-
ternacional da Mulher, que fomos buscar entre as tantas mu-
lheres especiais da Viva, alguém como a Dona Jandyra, que 
esbanja vitalidade aos 103 anos de vida. A editoria Você em 
Foco é dedicada a suas histórias pessoais e a sua relação com 
a Viva, que vem desde o tempo da Assistência Patronal, em 
1974. Desde a sua inscrição, já se vão 44 anos de uma relação 
que, segundo ela, a confiança e segurança são os ingredientes 
para que permaneça fiel à Viva. 

Nas próximas páginas, você também vai poder conferir a 
história de vida de outro participante que acabou de se tornar 
o primeiro assistido da Fundação, o advogado Pedro Sanchez. 
Ele participou de toda a evolução da entidade, antes mesmo 
que ela se tornasse uma entidade fechada de previdência 
complementar, e já lutava por sua criação. Recente mente, Pe-
dro integrou o Conselho Fiscal Provisório da Viva.

Como forma de homenagem, no mês em que comemora-
mos o Dia Internacional da Mulher, algumas editorias foram 
dedicadas exclusivamente a elas.

Boa leitura!
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Eloá Cathi Lôr, integrante do Conselho Deliberativo

Mensagem do Conselho

VIVAFALE COM A
Telefone 

0800 720 5600
Horário de atendimento: 8h às 18h 
(segunda à sexta-feira)

/vivaprevidencia

@vivaprevidencia

Siga a Fundação nas redes sociais

www.vivaprev.com.br
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e a VIVA
As mulheres

No dia 8 de março, foi celebrado o Dia Internacio-
nal da Mulher, data que relembra a luta feminina 
em busca da igualdade entre os gêneros. Além do 

cuidado com o trabalho e a carreira, a mulher está sempre 
alerta às necessidades da família, pensando em maneiras 
de proporcionar conforto e segurança aos que ama.

Como sabemos, somente a partir da década de 60 a mulher 
começou a receber a valorização como pes soa e profissional. 
Desde então são mais de 50 anos de conquistas. 

Nós, mulheres, sabemos como o eixo do equilíbrio está 
em nossas mãos e nisso está incluída a visão da preparação 
para o futuro, para si própria e para a sua família, com foco 
em educação e segurança financeira futura. 

Mesmo considerando intuitiva a educação financeira 
na mulher, sabemos que ensinar aos filhos a economizar 
moedas em cofrinhos não é suficiente. Precisamos for-
talecer em cada um a busca por segurança, de maneira 
pragmática, preparando-os para os previsíveis gastos 
futuros com educação e também para os imprevisíveis, 
como doenças ou invalidez.

O Conselho Deliberativo possui várias atribuições dentro 
da Fundação, e o que garante que os anseios dos partici-
pantes da Viva serão atendidos é uma peculiaridade bem 
significativa: todos os componentes são participantes 
eleitos. Lutamos para defender o direito de todos sem perder 
de vista o compromisso com a Viva. Trabalhamos para que a 
Fundação tenha um crescimento permanentemente e assim 
possa ajudar todas as famílias a atingirem seus objetivos. 

Desejo que todas as mulheres que integram a família 

Viva sempre lutem para superar a si mesmas. Portanto, 
colaboradoras e participantes, procurem ser o melhor ser 
humano que conseguem, sejam comprometidas com seus 
deveres, respeitosas com seus familiares, amigos e colegas, 
justas nas suas atitudes, e, sobretudo, cidadãs íntegras.
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Palavra do Presidente

Aproveito este espaço da  2ª edição da Revista Viva em 
Foco para reafirmar o compromisso da gestão com o 
crescimento e a consolidação da Fundação Viva como 

entidade referenciada em seu segmento. Ao mesmo tempo 
registro também a alegria de dividir com os nossos  leitores a 
história de alguns dos nossos participantes que confiaram na 
entidade e agora podem optar por usufruir de benefício de renda 
na aposentadoria ou destinar benefícios aos seus beneficiários.

Quando Jandyra Faria dos Santos, agora com 103 anos, ade-
riu ao Plano de Pecúlio em 1974, ainda não havia legislação que 
desse tratamento à Previdência Complementar no Brasil. As 
pessoas que aderiram ao plano na época, confiaram na asso-
ciação existente. Mesmo sendo um plano implantado antes da 
regulamentação do segmento, a hoje, Fundação Viva mostrou 
solidez e segurança e permanece cumprindo com seus objeti-
vos. Depoimentos como o de Eloá Cathi Lor, membro do Con-
selho Deliberativo, demonstram o compromisso com a Casa, a 
sociedade e as mulheres. Ela é também umas das participantes 
que tem se mantido sempre ao lado dos participantes, buscan-
do sempre  o crescimento da entidade.

Temos muito a aprender também com Pedro Sanchez, 
participante ativo da história da Viva, integrante do Conselho 
Fiscal Provisório da Fundação Viva e primeiro assistido 
do Plano Viva de Previdência e Pecúlio, tendo recebido da 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar - ABRAPP merecida homenagem no Dia do 
Aposentado. Todos eles, Jandyra, Pedro, Eloá e  os mais de 53 
mil participantes que dão sentido a essa Casa, pensam adiante 
e a muito tempo optaram por garanti r o futuro de suas famílias.

Por fim é importante mencionar que o papel da mulher na 
sociedade está mudando. Hoje, observamos que elas estão 
inseridas em todos os segmentos do mercado de trabalho, 
exercendo funções de destaque, sem abdicar de sua atenção à 
família. A dupla jornada é uma realidade para a grande maioria 
delas que atuam com dedicação no trabalho e na família.

Boa parte de nossa vida está baseada na estrutura que temos 
graças a nossas avós, tias, esposas e filhas. Parabéns a todas as 
mulheres que constituem o esteio da nossa sociedade.

Palavra do
Presidente

Júlio César  Alves Vieira
Diretor-Presidente Interino da Fundação Viva de Previdência e Diretor 

Administrativo Financeiro da Fundação Viva de Previdência



5Viva em Foco  |  Março 2018

Viva em números

Os Planos VIVA de Previdência e Pecúlio e GEAPREV obtiveram, no primeiro 
trimestre de 2018, excelente desempenho na carteira de investimentos.

Ano de 2017

1º trimestre de 2018

Em 2017 o Plano VIVA de Previdência e Pecúlio e o Plano GEAPREV obtiveram excelente desempenho na 
carteira de investimentos. 

OPlano VIVA, de forma assertiva na gestão dos recursos, fechou o ano de 2017 com rentabilidade de 16,44%, 
bem acima da meta atuarial que ficou em 5,89%. Registramos que no ano o Plano pagou em benefícios aos 
participantes o montante de R$ 100 milhões. Por sua vez, o patrimônio do Plano VIVA saltou de R$ 2,440 bilhões 

em 2016 para R$ 2,750 bilhões em 2017, um incremento de R$ 310 milhões. Referidos dados demonstram o cumprimento 
de obrigações com os participantes, bem como a solidez do plano.

O Plano GEAPREV seguiu o mesmo padrão, fechando o ano de 2017 com rentabilidade de 14,05%, bem acima da meta 
atuarial que ficou em 6,15%. No ano o pagamento com despesa previdencial foi de R$ 6,154 milhões. O patrimônio do 
GEAPREV saltou de R$ 50,329 milhões em 2016 para R$ 56,835 milhões em 2017, um incremento de R$ 6,506 milhões, 
resultado integralmente obtido pela receita financeira dos investimentos.

As rentabilidades dos Planos VIVA e do GEAPREV em 2017 foram destaques no segmento de previdência complementar. 

O Plano VIVA de Previdência e Pecúlio 
fechou o 1º trimestre de 2018 com 
rentabilidade de 5,88%, bem acima da meta 
atuarial que ficou em 1,41%. O patrimônio 
fechou em R$ 2,865 bilhões, acumulando 
incremento de R$ 115 milhões no período.

Plano VIVA de 
Previdência e 
Pecúlio

O Plano GEAPREV fechou o 1º trimestre 
de 2018 com rentabilidade de 6,39%, bem 
acima da meta atuarial que ficou em 1,47%. 
O patrimônio fechou em R$ 60 milhões 
acumulando incremento de R$ 3,171 
milhões no período.

Plano GEAPREV

Rentabilidade do plano

5,88%

1,41%

Rentabilidade do plano

6,39%

1,47%

R$ 2,865 MILHÕES

Patrimônio

R$ 60 MILHÕES

Patrimônio
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Acontece na Viva

primeiro assistido da Fundação 
Viva de Previdência

Conheça Pedro Sanchez,

  advogado Pedro Augusto 
Sanchez    pode   ser   considerado 
parte da história da Viva. 

Participante do plano de pecúlio 
desde sua criação, em 1974, ele teve 
a oportunidade de acompanhar o 
nascimento da Entidade.

“Ao ingressar na carreira de Fiscal 
de Contribuições Previdenciárias 
no INSS, em 1964, um fato chamava 
bastante minha atenção: sempre 
que ocorria o falecimento de algum 
dos colegas, uma lista era criada 
para arrecadar valores que seriam 
entregues à família para ajudar 
com as despesas futuras. Porém, a 
frequência dessa vaquinha começou 

a nos preocupar, pois quase todo 
mês havia uma lista para angariar 
fundos”, contextualiza Pedro. 

Diante dessa demanda, o Plano 
de Pecúlio foi criado, inicialmente, 
para ser pago por ocasião da morte 
do participante. “Nesse momento, a 
lista parou de existir e quando havia 
algum caso de falecimento, a família 
estava amparada”. 

Pedro participou ativamente 
de toda a evolução do primeiro 
Plano da Entidade. Ele foi um dos 
fundadores da Associação Nacional 
dos Peculistas (ANAPEC). Criado em 
2003, o grupo tinha como uma de suas 
bandeiras constituir uma entidade 

O

que pudesse cuidar exclusivamente 
da Previdência Complementar dos 
servidores. “Tive a oportunidade de 
acompanhar como a contribuição 
dos participantes era aplicada. 
Inicialmente a administração do plano 
era feita pela Patronal do Instituto 
de Aposentadorias e Pensões dos 
Industriários (IAPI), posteriormente, 
com a sua criação em 1990, a GEAP/
FSS passou a ser a responsável por 
esse trabalho. Em 2013, A GEAP 
Previdência foi criada e em 2017 
nasceu a Fundação Viva”, explica.

As situações que ligam Pedro à 
história da Entidade não param por 
aí. Após passar por diversos degraus 
no serviço público e estar aposentado 
há mais de 20 anos, Pedro foi 
convidado para integrar o Conselho 
Fiscal Provisório da Fundação 
Viva.  “Esse momento foi inusitado, 
afinal, ocuparia um cargo de muita 
responsabilidade numa entidade 
recém-criada. Aceitei ser integrante 
do Conselho com muita vibração e 
entusiasmo, pois trata-se da Entidade 
que tanto havia lutado para que fosse 
criada”, comemora.

Homenagem
Devido a sua participação ativa 

na história da Entidade, a Viva 
escolheu o advogado para receber 
uma homenagem em solenidade 
promovida pela Associação Bra-
sileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abra-
pp) que comemorou o Dia do Apo-
sentado, no dia 24 de janeiro deste 
ano. “Recebi um telefonema  da 
Viva me informando que havia sido 
escolhido para receber a homena-
gem. Fiquei estático momentanea-
mente, pois era muita honra. Muito 
feliz, me preparei para o evento e lá 
estive em companhia de  represen-
tantes da Entidade, comenta Pedro.

Além da homenagem, Pedro 
recebeu uma placa da Fundação 
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Acontece na Viva

parabenizando-o por ser o primeiro 
assistido da Viva. “Posso dizer que 
esse dia entrou para a coleção 
de momentos inesquecíveis que 
passaram a fazer parte da minha 
vida”, comemora.

“Quando era integrante do Conselho 
Fiscal, em uma das apresentações 
da Diretoria, houve uma simulação 
de como seria o novo programa que 
possibilitaria receber o benefício em 
vida, brinquei afirmando que seria 
o primeiro participante a requerer 
o benefício. Fiquei muito surpreso 
quando soube que a brincadeira virou 
realidade!”, conta. 

Ao solicitar o benefício, Pe-
dro recebeu todas as informações 
e orientações necessárias para o 
requerimento. “Não foi apenas ao re-
querer o benefício, todas as vezes que 
tive necessidade de qualquer infor-
mação na GEAP Previdência, e ago-
ra na Fundação Viva, o atendimento 
nunca deixou a desejar”.

Pós-carreira
Pedro se aposentou em 1994 e 

desde então não cogita ficar parado 
em casa. Nesse mesmo ano, foi 
convidado para trabalhar na GEAP/
FSS. “Esse convite foi maravilhoso! 
Sempre participei de associações 
estaduais e nacionais e lutávamos 
muito pela GEAP. Com esse convite, 
tive a oportunidade de ajudar a 
construir uma grande entidade”, 
comemora. Pedro também trabalhou 
como Coordenador de Gestão na 
Prefeitura Municipal de São Paulo 
e, atualmente, direciona boa parte 
do seu tempo para os cuidados com 
a família principalmente para seu 
netinho de 12 anos. O aposentado 
também é síndico, há 13 anos, 
de um prédio em Peruíbe (SP) e 
participante da Universidade Aberta 
à Maturidade da PUC/SP. 

“Após tantos anos de luta, poder 
receber esses valores ainda em vida 
está mudando a realidade de muitos 
peculistas que estavam descrentes. 
A Previdência Complementar vale 
muito a pena! Porém, o brasileiro não 

tem o hábito de pensar adiante, sendo 
assim, a Previdência Social sacrifica 
cada vez mais o trabalhador”, analisa.

Pedro ressalta que, em países de 
primeiro mundo, o maior poder fi-
nanceiro encontra-se nos fundos de 
pensão e nas seguradoras, justamen-
te porque a população entende que 
precisa investir nas duas áreas. “Com 
esse cenário atual da Previdência So-

Nizam Ghazale, Diretor de Seguridade e Pedro Sanchez em 
solenidade promovida pela Abrapp em comemoração ao Dia 
do Aposentado

Placa em homenagem à Pedro entregue na 
solenidade da Abrapp

cial, todos devem pensar no seu fu-
turo e no de suas famílias, e a única 
solução que restará será aplicar na 
Previdência Complementar Fechada 
Multi Patrocinada e Multi Instituída, 
sem fins lucrativos, e com autonomia 
patrimonial administrativa e finan-
ceira”, finaliza.
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Viva Explica

1º Acesse a página da VIVA Previdência 
www.vivaprev.com.br

2º Clique em área do participante.

3º Na primeira tela, clique em primeiro acesso.

*Para acessar a sua área restrita, clique na área do 
participante, na opção login. Digite seu CPF e a senha 
recebida por e-mail. Se não receber a senha em até 24 
horas, entre em contato pelo Fale Conosco no site da Viva 
Previdência: atendimento internet-acesso, preencha os 
dados e envie.

4º Digite CPF e data de nascimento. Leia e concorde com 
o termo de responsabilidade. Clique em enviar senha. 
Você receberá uma senha no seu e-mail cadastrado.*

Você encontra uma visão geral do seu plano, altera seus dados, 
visualiza extratos e boletos, simula alterações de benefício e 
converte o seu pecúlio, se for peculista, na área restrita.

Altere sua senha clicando em alterar senha de acesso.

Caso ainda tenha dúvidas, acesse às perguntas
frequentes no site: www.vivaprev.com.br/faleconosco

Pensando em facilitar e integrar o participante cada 
dia mais à Fundação, a editoria Viva Explica foi criada 
para apresentar soluções para as principais dúvidas que 
chegam ao nosso Fale Conosco.

A seguir, confira um infográfico produzido para ajudar você a navegar na Área 
Restrita do site da Fundação Viva e, assim, facilitar o atendimento nas suas 
solicitações e demandas.
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Você em Foco

Dona Jandyra, 103 anos,
um exemplo de 
vitalidade e carisma
J andyra Faria dos Santos tem uma rotina parecida com a de muitos aposenta-

dos pelo Brasil: adora visitar parentes, não dispensa uma boa feijoada, muito 
menos uma tarde dançando forró com as amigas. O diferencial de Jandyra 

é a realização de um sonho compartilhado por todos: chegar aos 103 anos com 
saúde, lucidez e doçura.

Dona Jandyra, como é conhecida, é participante do Plano de Pecúlio desde a 
sua criação, em 1974, data em que também se aposentou. Após dedicar 30 anos 
de trabalho ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ela resolveu cuidar 
exclusivamente de si e de sua família.

No mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a Viva foi até 
Vitória (ES) prestar uma singela homenagem a uma das participantes mais lon-
gevas da Entidade. Dona Jandyra recebeu com um sorriso no rosto um buquê 
de flores e uma placa produzida especialmente para a peculista que há décadas 
confiou seu futuro à Viva. 
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Ela gosta de dizer que sua vida 
é um livro aberto, talvez por isso 
nunca tenha tido nenhum desafeto 
ou inimigo, “sou uma mãezona para 
todo mundo”, declara orgulhosa.  As 
vivências de uma pessoa centenária 
garantem boas histórias e muitas 
experiências. Sendo assim, a família 
não deixa de consultar Dona Jandyra 
quando as dúvidas aparecem, até 
mesmo as relacionadas ao coração. 
“Todos os meus sobrinhos já choraram 
no meu ombro por causa de namoradas 
e namorados. Teve um que foi mais 
complicado, o coração estava partido 
mesmo. Pra resolver a situação, eu 
falei pra ele clamar por Nossa Senhora 
e esperar que tudo se resolvesse. Essa 
conversa foi em um domingo, não é que 
na segunda ele já estava namorando 
novamente?”, relembra.

Para manter esse bom humor, não 
tem segredo. Dona Jandyra vê a vida 
de um jeito bem simples e não abre 
mão de se manter ativa: “gosto de 
preparar algumas receitas. Quando 
eu invento que quero comer nhoque, 
eu vou para a cozinha e preparo. 
Gosto muito de feijoada e rabada 
também! Meu médico falou que 
posso comer o que quiser. Então, eu 
aproveito”, explica.

Quando perguntam a Dona Jandyra 
qual o segredo para alcançar tantos 
anos de vida com essa energia toda, 
ela é objetiva: “não beba, não fume e 
não faça muita farra.”

Paixão por futebol
Apesar da dedicação no preparo 

de alguns pratos, o que faz o coração 
de Dona Jandyra bater mais forte, 
literalmente, é o Botafogo. Apaixonada 
pelo Fogão, ela não perde uma partida 
do time quando tem jogo em sua ci-
dade, Vitória. A admiração é recípro-
ca, a equipe valoriza a torcida de Dona 
Jandyra e sempre a convida para os 
jantares no hotel depois da partida. 

No último jogo realizado na 
cidade, ela foi presenteada da melhor 
maneira: “O André me disse que iria 
fazer um gol pra mim e levantaria 
a mão pra eu saber. Na primeira vez 
que ele tocou na bola, ele cumpriu 
a promessa! Eu fiquei louca de 

emoção”, lembra animada.
Porém, quando o jogo é na TV, o 

cenário é outro. Dona Jandyra nem liga 
o aparelho, espera apenas o resultado 
para não ficar nervosa. “Se houve 
vitória, eu assisto depois, se for uma 
derrota, prefiro não ver, mas também 
não sofro por isso”. Para celebrar toda 
essa admiração, o clube preparou uma 
placa em agradecimento à torcida e 
às demonstrações de amor de Dona 
Jandyra, que guarda o presente com 
todo o carinho e orgulho.

Educação Financeira
Encontrar idosos com mais de 100 

anos espalhados pelo Brasil, cheios 
de lucidez e saúde, ainda não é tão 
comum, porém, segundo estatísticas 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a expectativa de 

vida do brasileiro não para de subir. 
É necessário estar preparado para 
ultrapassar os 100 anos de vida tanto 
financeira, quanto fisicamente. 

Dona Jandyra não deixa de dar 
esse conselho à filha, ao neto e aos 
sobrinhos: “Converso com os mais 
novos sobre a importância de poupar 
para o futuro, não temos como prever 
o amanhã. O trabalho realizado pela 
Fundação Viva é sólido e confiável. 
Esse é o caminho mais seguro para 
garantir a nossa própria segurança e 
a de nossa família”, aconselha.

Ela aderiu ao Plano para garantir 
um futuro tranquilo para a família. 
“A Viva cumpre muito bem seus 
deveres, sempre fui bem atendida, 
quando precisei de algo, e tive 
minhas demandas resolvidas.”
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Educação Financeira

Você está preparado financeiramente
para viver 
100 anos?
O s avanços na medicina e as mudanças na conjun-

tura social do país, que envolvem a terceira idade, 
têm colaborado para o aumento da longevidade 

no Brasil. A expectativa de vida no país já ultrapassa os 75 
anos, e as projeções do IBGE apontam que em 2050 mais 
de 300 mil brasileiros terão ultrapassado um século de 
vida.

Esse aumento da longevidade traz um ponto de 
atenção: como garantir qualidade de vida com recursos 
públicos para um número cada vez maior de idosos? 
Como os idosos podem se preparar para  ter uma vida 
mais longa e feliz? 

Terceira idade: preparativos para viver mais e melhor
Com um futuro maior pela frente, se planejar para 

usufruir da terceira idade é fundamental.
O mercado e algumas áreas do conhecimento estão 

se preparando para essa geração que quer aproveitar a 
melhor idade. Já existe até um termo para definir esse 
conceito: a “gerontolescência”.

Combinando as palavras “geronte” (pessoa idosa) e 
“adolescência”, a gerontolescência representa o tempo 
de preparação que precede a idade avançada. Tal qual é a 
puberdade para os adolescentes.

A gerontolescência estende-se por um longo período, 
como uma, duas ou até três décadas. A ideia é que a 
preparação para terceira idade deve começar desde cedo 
e se estender por toda a vida, envolvendo hábitos como:

Evitar o consumo de substâncias prejudiciais, como
álcool e tabaco.
Realizar check-up e manter cuidados com a saúde.
Exercer uma rotina de trabalho leve e sem stress.
Realizar atividades físicas regularmente.
Alimentar-se de forma saudável.

Organização financeira para uma vida mais longa
Além da preocupação com a saúde, a situação financeira 

do futuro idoso também precisa ser observada. Por isso, 
é necessário começar no presente o planejamento para 
manter um bom padrão de vida no futuro.

Nesse contexto, o investimento em longo prazo 
na previdência privada é essencial. Por acumular 

aportes realizados por bastante tempo, o investimento 
é beneficiado com o efeito dos juros compostos, que 
alavancam ainda mais o montante poupado.

Por exemplo: um investidor entra em um plano de 
previdência e passa a aportar R$ 1 mil todo mês, durante 
30 anos. Em um cenário conservador, considerando juros 
de 6% ao ano, ao final do período o plano de previdência 
oferecerá um benefício de praticamente R$ 900 mil.

Porém, se o investimento se estender por mais 
de cinco anos, o valor acumulado pelo plano de 
previdência ultrapassará R$ 1,3 milhão. 

A previdência privada do brasileiro longevo
Em outros países, como os EUA, é comum organizar-se 

desde cedo para manter o padrão de vida desejado após a 
aposentadoria. Já no Brasil, preparar-se para a terceira idade 
ainda é uma ideia distante para a maioria da população.

Além de poupar pouco, o brasileiro também poupa 
mal. Falta planejamento a longo prazo para investir e 
garantir uma condição financeira confortável para a 
terceira idade. As pessoas estão vivendo mais e isso deve 
ser comemorado. Porém, o aumento da longevidade traz 
consigo uma proposta de reflexão e mudança de atitude.

Manter uma boa mentalidade financeira desde agora 
é o caminho certo para se aposentar com tranquilidade e 
transformar a terceira idade na melhor fase da vida.

Continue a contribuir com seu plano de previdência 
para aproveitar seu investimento no futuro!



12Viva em Foco  |  Março 2018

Miguel Pereira, professor da Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras, pondera 
que, na aposentadoria, os gastos com 
saúde podem chegar a 50% de todas as 
despesas.

Em contrapartida, mesmo com os 
gastos, muitas se sentem mais dispostas 
ao se manterem em atividades físicas 
regulares e por se alimentarem de 
maneira saudável – e são esses hábitos 
que se deve buscar na melhor idade.

Viver mais é viver melhor
O pensamento da mulher na 

terceira idade de hoje mudou e o 
comportamento também já não é o 
mesmo de 20 anos atrás. Hoje, elas 
mudaram a mentalidade e entenderam 
que podem viver muito melhor. Você 
já deve ter visto grupos de mulheres 
vaidosas, indo às compras, saindo com 
amigas... E isso se estende à inclusão nas 
redes sociais, nos grupos no Whatsapp 
ou em rede de amigos na comunidade.

Para manter-se com disposição para 
viver melhor, é fundamental manter os 
laços de amizade. Não deixe de cuidar 
dos relacionamentos e conduzir bons 
pensamentos, trazendo mais alegria 
para a sua vida. 

Cuidar da saúde mental e consultar 
o médico periodicamente também são 
condutas importantes. “Ainda existe 
um aspecto cultural muito forte nas 
famílias em que as mulheres cuidam 
da saúde dos seus filhos e dos maridos e 
muitas vezes esquecem de si mesmas”, 
observa a cardiologista e responsável 
pelo Centro de Acompanhamento da 
Saúde e Check-up do Hospital Sírio-
Libanês, a dra. Danielli Haddad Syllos 
Dezen.

E isso não pode acontecer, uma 
vez que cuidar-se pode garantir uma 
longevidade mais saudável e tranquila. 
Para isso, é recomendado evitar 
alimentos que contenham cafeína 
ou estimulantes, comidas pesadas 
e condimentadas, além do abuso de 
doces. Dê preferência a alimentos 
orgânicos, leites e derivados, verduras 
e frutas, sucos naturais, e ingira 
vitaminas B e E e magnésio.

Para afastar o baixo-astral e se 
manter saudável, drible a preguiça e 
saia de casa para uma caminhada. Isso 
vai garantir mais disposição e fará com 
que tenha uma noite de sono muito 
proveitosa. Aproveite os momentos 
com a família e com os amigos, sorria 
mais e viva melhor.

Com informações do site oficial do 
Hospital Sírio-Libanês

Saúde e Qualidade de Vida

Qualidade de vida da mulher 
é fator preponderante na 
terceira idade

Com o aumento da longevidade, a 
preocupação com a saúde e com 
o bem-estar se fazem presentes 

em muitos lares brasileiros. Muitos 
têm buscado se alimentar de forma 
equilibrada, cuidar mais do corpo e, 
claro, da mente.

As mulheres saem na frente quando 
o assunto é qualidade de vida. Em 
especial a mulher idosa, por se manter 
mais ativa do que o homem. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
os problemas de saúde que mais afetam 
as mulheres atualmente são as doenças 
cardíacas, seguidas pelas infecções 
respiratórias, como pneumonia e 
bronquite, e pela doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC).

“Algumas doenças podem debilitar 
a saúde da mulher e, em casos mais 
graves, até afastá-la do mercado de 
trabalho”, explica Theodoro Vicente 
Agostinho, coordenador do Instituto 
Brasileiro de Estudos Previdenciários.

O cenário de hoje já não é mais o 
mesmo de anos atrás, em que elas 
se aposentavam e ficavam em casa, 
cuidando da família. E isso reflete nos 
cuidados para um envelhecimento 
mais sadio – muitas mulheres voltam 
ao trabalho e exercem atividades 
que preenchem o tempo livre após a 
aposentadoria, como o voluntariado.

Esse cuidado na terceira idade é 
fundamental, mesmo que despenda 
de uma fatia dos gastos previstos. 

Busque se alimentar 
de forma equilibrada, 
cuidar mais do corpo e, 
claro, da mente.

Para ter acesso a mais conteúdos sobre 
educação financeira, previdência e 

qualidade de vida, acesse o Viva Educa.


