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Faça o Bem,

inclusive, pra você
ATIVIDADE FÍSICA:

É

crescente o número de pessoas que a cada ano
se dedicam a realizar trabalhos voluntários,
priorizando o seu tempo e conhecimento para o
bem comum. Estudantes, executivos, profissionais
diversos, donas de casa e aposentados arregaçam
as mangas e contribuem para melhorar a vida de
uma ou várias pessoas.
O trabalho voluntário existe há muito tempo.
Porém, antes, a ajuda ao próximo era um conceito

atrelado a religião, apenas os padres, freiras e
religiosos dedicavam-se aos trabalhos sociais, sem
remuneração. A sociedade, geralmente, ajudava com
doações de dinheiro, alimentos e objetos.
Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo
acreditam que, ao dedicarem parte do seu
tempo para o bem estar de outras pessoas, estão
contribuindo para melhorar a sociedade como um
todo. Uma verdade que pode ser testemunhada por
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homens reconhecidos internacionalmente por prêmio
Nobel, outros admirados nacionalmente, regionalmente
e milhares que não são conhecidos e notáveis, porém
são valiosos na vida de pequenos grupos.
E, o melhor de tudo é que, na prática do bem, o maior
beneficiado é justamente o praticante.
Em seu livro “The Healing Power of Doing Good: The
Health and Spiritual Benefits of Helping Others (O
poder curativo de fazer o bem – Os benefícios à saúde
e espirituais de ajudar os outros) o escritor Americano
Allan Luks, ex-director do Instituto para o Avanço da
Saúde de Nova York, conta que “este tipo de tarefa
faz uma pessoa se sentir bem espiritualmente e ainda
contribui para melhorar a sua saúde física, mental e
emocional”.
Estudos realizados pelo autor concluíram que os
participantes tiveram um aumento da sensação de bem
estar após realizar ações filantrópicas e, consequentemente,
apresentaram uma redução em seus níveis de estresse
e maior equilíbrio emocional. Muitos ainda foram
beneficiados com a melhora e até desaparecimento de
problemas como insônia, úlceras, dores de cabeça e nas
costas, depressão, gripes e resfriados.
Outras pesquisas, conduzidas pelas Universidades
de Michigan e Cornell, também nos EUA, sugerem
que indivíduos que dedicam um longo período ao
voluntariado vivem mais do que aqueles que não

2

participam de nenhuma ação voltada a ajudar
outras pessoas. A explicação para tal longevidade
seria a melhoria geral da qualidade de vida, fruto da
interação social que o comprometimento regular com
as atividades propicia.
Ao acompanhar voluntárias do sexo feminino, durante
30 anos, pesquisas também constataram, que elas têm
uma capacidade maior de manter suas habilidades e
aptidões físicas e mentais, naturais ou desenvolvidas,
ao longo da vida. “O altruísmo faz com que a pessoa se
sinta realizada, traz bem-estar, especialmente quando
ela pode ver os resultados dessa ação. Além disso,
trata-se de algo que se está fazendo por iniciativa
própria, não por obrigação, e por isso é prazeroso”,
explica o psicoterapeuta Geraldo Possendoro, da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

E VOCÊ JÁ PRATICA ALGUM
TRABALHO VOLUNTÁRIO?
QUER COMEÇAR?
• São Paulo: acesse www.voluntariado.org.br e
conheça diferentes Entidades, atuação e suas
necessidades.
• Rio de Janeiro: acesse www.riovoluntario.org.br
e descubra com qual causa se identifica e como
pode ajudar.

Por dentro dos Investimentos
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Sinais de estabilidade
R

ecentemente o governo adotou novas medidas para
incentivar o mercado brasileiro e a expectativa é de
que desta forma, aconteça uma melhora no crescimento
do PIB para o último trimestre deste ano e resulte em um
crescimento próximo de 4% para 2013.
A inflação medida pelo IPCA segue dentro da meta e deve
fechar o ano abaixo de 6%, contribuindo para a manutenção
da taxa básica de juros, SELIC, abaixo de 8%, com previsão
de que se mantenha assim também no próximo ano.
O Banco Central Americano também está dando alguns
incentivos para reaquecer a economia, porém, embora haja
perspectiva de redução, a taxa de desemprego continua alta.
Na Europa a situação continua grave, mas já há sinais de
estabilização. Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha e Itália, ainda
continuam sendo as maiores preocupações para o mercado.

Novidades Previbayer
DISSEMINANDO INFORMAÇÕES
Novembro é o mês do conhecimento para os participantes da
Previbayer. A Entidade realizará a Semana da Previdência com
palestras e atividades sobre os planos da Entidade e finanças pessoais,
esta realizada em parceria com a BM&FBOVESPA.

FESTA DOS APOSENTADOS
O ano passou voando e nós já estamos preparando mais uma Festa
de Final de Ano Previbayer. Fique atento, em breve, o convite estará
chegando no seu endereço. Você e seu acompanhante terão uma manhã
de novembro divertida e agradável em um evento cheio de surpresas...
Só para antecipar uma novidade, neste ano, a Bayer também está
promovendo o evento e teremos uma equipe realizando um check-up
médico em todos os presentes. Em breve, mais informações...
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Educação Financeira

Dívidas? É possível vencê-las!
O

endividamento do brasileiro atingiu nível recorde no primeiro semestre de 2012. A dívida total das famílias com
cartão de crédito, cheque especial, financiamento bancário, crédito consignado, crédito para compra de veículos
e imóveis, incluindo recursos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), corresponde a 40% da massa anual de
rendimentos do trabalho e dos benefícios pagos pela Previdência Social no País, aponta um estudo da LCA Consultores.
Você faz parte deste grupo?

A primeira recomendação que temos para você é: fique calmo. Dívidas
provocam perda na qualidade de vida e, quando prolongada, pode afetar
inclusive a saúde.
Agora é hora de encarar este problema de frente, e o primeiro passo
é elaborar o seu planejamento financeiro – uma planilha com as suas
receitas e todos os seus gastos mensais, depois relacione as suas dívidas
e as organize da maior para a menor, usando como base o critério dos
juros cobrados.
Dedique-se a identificar em quais despesas o dinheiro está escapando,
reúna a família e identifique quais gastos podem ser cortados e quais
serão reduzidos, é preciso o comprometimento de todos para que os
supérfluos sejam evitados e o problema seja resolvido mais rápido.
Feita esta análise, identifique qual valor será possível destinar para o
pagamento das dívidas.
Agora, vamos pensar nas possibilidades. Tem uma poupança ou
investimento? Caso positivo, esta é a melhor opção, abrir mão dos
rendimentos (que são bem menores que os juros pagos aos bancos) e
quitar logo a dívida. Outra opção pode ser vender um bem, como por
exemplo, o segundo carro, para resolver logo a questão.
É possível ainda trocar as dívidas existentes com juros altos por um
empréstimo com taxas menores. Uma dívida de R$ 1.000,00 no cartão
de crédito, por exemplo, pode virar R$ 4.650,00 em 12 meses de
inadimplência, são 365% de juros ao ano. As taxas de empréstimo no
banco varia entre 23% a 68% ao ano, ou seja, um mal menor do que
o provocado pelos juros do cartão de crédito e cheque especial, por
exemplo. E lembre-se, se você é participante da Previbayer, pode obter
empréstimos com taxa bem inferior às praticadas pelo mercado. Não
deixe de conferir.
Outra opção, agora que você já sabe qual é o valor disponível por mês,
pode ser a renegociação das dívidas, porém é importante ficar atento
ao contrato e, sobretudo, fazer o pagamento em dia, uma quebra de
contrato de renegociação, pode significar problemas em dobro.
Depois que regularizar suas pendências, é importante manter o controle
das finanças, economizar e poupar para não cair novamente no problema.
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Se você não está individado, cuide-se para você não sofrer deste mal.
Comece, dedicando tempo ao seu planejamento financeiro, e
identifique quais são os supérfluos que podem ser cortados ou
reduzidos – o celular pode ser um vilão, por exemplo. Adote a lista
de compras quando for ao supermercado, feira e shopping, evitando
os gastos desnecessários. Evite o uso do cheque especial e do cartão
de crédito, pagando à vista você pode obter descontos e ainda não
compromete os próximos salários. Pratique o consumo consciente
na sua casa, diminuindo o tempo do banho, fechando a torneira
enquanto escova os dentes, ensaboa as louças, apagando as luzes dos
cômodos vazios e desligando da tomada os aparelhos que não estão
em uso. Antes de aderir ao financiamento pense no juros aplicado
e não no valor das parcelas, só assim poderá identificar se é mesmo
um bom negócio.
Porém, sobre todas as dicas expostas anteriormente, prevalece esta:
Gaste menos do que você ganha e POUPE.
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Carpe Diem

Que tal um cineminha?
E

sta é a proposta do Programa Cine Maior Idade,
resultado da parceria entre a Cinemateca Brasileira, a Via
Gutenberg, as principais Secretarias Estaduais e Municipais
de Assistência Social e o patrocínio do Grupo Segurador
Banco do Brasil e Mafre, visando a inserção sociocultural,
a promoção do bem estar da população de terceira idade
e o fortalecimento da rede de atendimento ao idoso.
É um programa que busca promover a Saúde de
forma integral aos cidadãos da maturidade
(estado completo de bem-estar físico, psíquico e
social, e não apenas a ausência de enfermidades),
utilizando, como instrumento, a linguagem
cinematográfica, a sociabilização em sessões de
cinema e visita à Cinemateca Brasileira, atividades
culturais e o acompanhamento de resultados.
O Cine Maior Idade é uma iniciativa que oferece
ao público da terceira idade mais que uma sessão
de cinema, ele abrange encontros para formação
de profissionais que trabalham com terceira idade
e ainda possibilita o desenvolvimento de atividades
socioculturais pelos idosos, ligadas aos temas
abordados nos filmes criteriosamente selecionados.
Agora, fora deste programa, é possível ainda curtir
sessões de cinemas com 50% de desconto. Aproveite
esta oportunidade e mantenha a sua vida cultural
sempre animada.

ONDE SE INFORMAR
O programa traz várias atividades distribuídas ao longo do ano, para conhecê-las acesse:
www.cinemateca.gov.br/page.php?id=110
Ou ligue, em São Paulo para (11) 3512-6111 e, no Rio de Janeiro para (21) 2976-3728.
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Quanto mais cedo, melhor!
É

assim que os jovens devem pensar, quando o assunto
é aposentadoria.

Quanto mais jovem o trabalhador começar a poupar,
menor será o esforço necessário no planejamento
financeiro e mais seguro será o seu futuro.
Segundo os especialistas do mercado financeiro, o
ideal é que aos 35 anos o jovem trabalhador já tenha
poupado pelo menos um ano de salário. Aos 45, o
ideal é que o saldo da economia seja equivalente a
três anos de salário, aos 55 comparativo a seis anos e
aos 65 anos, no mínimo 9 anos do montante recebido
enquanto estava na ativa.
É natural que após a aposentadoria aconteça uma
redução nos gastos, uma vez que deixa de gastar com
alimentação fora de casa, o valor destinado a transporte
e vestuário caem, enquanto às despesas com saúde
tendem a aumentar.

É importante ressaltar que o teto da aposentadoria pelo
INSS é de R$ 3.916,00 para profissionais que ganham
mais do que este valor, contar apenas com o plano de
previdência do governo pode resultar em uma mudança
considerável no padrão de vida.
A Previdência brasileira já conta com um déficit de R$ 100
bilhões anuais e a tendência é de que só aumente até que
seja aprovada uma reforma geral. O equilíbrio ideal no
sistema previdenciário seria de sete pessoas trabalhando
para cobrir uma aposentada, no Brasil esta proporção
atualmente é de 1,2 pessoa trabalhando por aposentado.
Se você trabalha na Bayer, pode melhorar e muito a
sua perspectiva de futuro com o Plano de Previdência
Complementar Previbayer, principalmente, se programar
o seu orçamento para além das contribuições mensais,
realizar também algumas contribuições esporádicas ao
longo do ano. Pense nisto...
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Sua Vida, Nossa História

Tranquilidade Planejada
A

os 22 anos, quando começou a trabalhar na Bayer,
Angelo Ricca Stecca, não imaginava que toda a sua
história profissional seria construída basicamente na
mesma empresa, escapou por três anos, mas logo voltou
para área contábil da Bayer, finalizando sua carreira
como contador da Previbayer.
Desde novo sempre esteve preocupado com o futuro
e, principalmente, em como estruturar a vida para
a aposentadoria. “O nascimento da Previbayer veio
de encontro à minha necessidade, foi vista por mim
com muito bons olhos e hoje sei como foi importante
para que eu desfrute da minha aposentadoria com
tranquilidade”, conta Angelo. Como sempre foi de

Vida Nova
Bem Vindo!
O tão sonhado momento de descanso
chegou para mais alguns funcionários
do Grupo Bayer. Saiba quem são os
mais recentes aposentados:

planejar, um ano antes da aposentadoria, vendo se
aproximar a hora de realizar o seu sonho, Angelo,
deixou a sua casa própria em São Paulo, alugou uma
em Santos e mudou para a cidade “queria fazer uma
experiência, testar se me acostumaria com a vida a beira
mar”, conta. Como era de se esperar, a adaptação foi
ótima e depois da aposentadoria, o primeiro passo foi,
um café da manhã e um almoço em uma churrascaria
para comemorar a nova fase com os amigos de trabalho
e familiares, depois a compra do imóvel e a mudança
definitiva para a cidade litorânea.
Hoje os dias de Angelo são preenchidos com longas
caminhadas a beira mar e muitos passeios de barco com
a família para pescar em alto mar.

•
•
•
•
•
•
•

Antônio José da Silva Figueiredo
Darcy José Fernandes Filho
Eveline Antônia Almanza
Laércio Pinto de Oliveira
Mara Lúcia Silva de Assis
Mônica Regina de Souza Ferreira
Sérgio de Salvo

Envie suas dúvidas e sugestões.
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