
BOLETIM UCS JULHO / 2020 
 

 
 

Previdência privada: entenda quando contratar, quanto investir e qual 
plano escolher 

 

 
  
Fernanda Pasquarelli, diretora de Vida e Previdência da Porto Seguro, explica que ao 
investir em um plano de previdência, as pessoas conseguem manter no futuro tudo o que 
conquistaram ao longo da vida. “Elas ainda podem realizar projetos pessoais, como um 
intercâmbio ou a compra de um imóvel, por exemplo”, reforça. 
  
Outra vantagem proporcionada pelos planos de previdência privada é a possibilidade de 
incluir coberturas de seguros em casos de invalidez e falecimento e pensões ao cônjuge, 
aos filhos menores ou por um prazo determinado até que a família possa se reequilibrar 
financeiramente. 
  
Fernanda lista algumas dicas para auxiliar quem pretende contratar um plano de 
previdência complementar. 
  
Quando investir: embora não exista idade certa para o início das contribuições, o ideal é 
que isso seja feito o quanto antes. “Quanto mais cedo se contratar uma previdência privada 
individual, maior será a reserva acumulada lá na frente e com menos esforço, pois as 
aplicações serão diluídas no tempo” afirma. 
  
Quanto acumular para o futuro: um exemplo de como é importante começar cedo é 
quando o cliente contrata um plano aos 20 anos de idade. Com R$ 200 por mês, ele terá 
acumulado em torno de R$ 500 mil quando chegar aos 65 anos. Já quem tem 30 anos de 
idade precisará aplicar R$ 375 mensais para alcançar a marca de meio milhão de reais na 
mesma faixa-etária. Isso considerando uma rentabilidade conservadora de 6% ao ano e 
sem aportes extras. 
  
Quanto aplicar: um plano de previdência privada permite que seu contratante contribua 
mensalmente a partir de R$ 100, valor que pode aumentar de acordo com a renda e com o 
planejamento do investidor. Mas também é possível realizar aportes em qualquer momento, 
no valor que quiser. Aportes são importantes principalmente quando a pessoa começou a 
investir mais tarde. Ela terá condições de recuperar o que não investiu antes. Uma dica da 
executiva é aproveitar parte do 13º salário e da Participação nos Lucros para planejar seu 
futuro financeiro. 
  



Qual plano escolher: na modalidade PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), o cliente 
consegue deduzir as contribuições em até 12% da sua renda bruta anual. Nestes casos, o 
plano funciona como um adiamento do imposto, pois na hora de fazer um resgate ou 
receber a renda haverá a cobrança do IR. Portanto, a dica é reaplicar no próprio plano os 
valores a mais da restituição ou do pagamento a menos de IR. Já a modalidade VGBL (Vida 
Gerador de Benefício Livre) é mais adequada para quem declara Imposto de Renda no 
modelo simplificado. “Embora não seja dedutível do imposto de renda, a tributação sobre o 
valor de resgate ou de recebimento do benefício será apenas sobre o rendimento 
acumulado”, conclui Fernanda Pasquarelli. 
 
 

Poluição em São Paulo diminui 50% em virtude da quarentena 
 

 
 
O isolamento social para controlar o avanço do novo coronavírus vem ajudando a reduzir a 
emissão de poluentes como CO e NOx nas grandes cidades, segundo dados da Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). A mudança na rotina dos paulistas reduziu a 
quantidade de veículos circulando na cidade e, consequentemente, a diminuição do 
monóxido de carbono, indicador da emissão de poluentes em grandes centros urbanos. 
Estudo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), aponta 
queda no número de veículos nas ruas como maior responsável pela redução de poluentes 
durante o período de quarentena. 
 
Na opinião do doutor em Geociências e professor no Mestrado em Análise Geoambiental 
da Universidade UNG, Fabrício Bau Dalmas, esta hipótese é muito plausível tanto pelos 
dados coletados durante este período de quarentena quanto por estudos anteriores, 
relacionados à influência dos veículos automotores na poluição do ar de grandes cidades. 
"Utilizando-se de números do atual período de quarenta na cidade de São Paulo, verifica-
se que, na média, a taxa de isolamento social dos munícipes está em 50%. Logo, para 
quem mora na cidade, é bastante visível que esse isolamento influenciou no menor trânsito 
de veículos e essa diminuição da frota transitando pela cidade ocasionou uma melhoria na 
qualidade do ar", explica. 
 
Já o estudo elaborado pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) "Inventário de 
emissões atmosféricas do transporte rodoviário de passageiros no município de São 
Paulo", revela que os automóveis são responsáveis por 72,6% das emissões de gases, tais 
como CO, CO2, SO2 e O3. Outro dado interessante apontado por este estudo é de que os 
automóveis (transporte individual) poluem muito mais que os ônibus, um transporte coletivo. 
Os automóveis são responsáveis por 71% das emissões do poluente na cidade, contra 25% 
dos ônibus e 4% das motocicletas, levando-se em conta o material particulado lançado por 
pessoa transportada. 



"O material particulado lançado ao ar em virtude da queima de combustível dos veículos 
automotores é um poluente crítico e imperceptível ao olho nu. Este poluente afeta o pulmão 
e pode causar asmas, bronquite, alergias, além de outras graves doenças 
cardiorrespiratórias, podendo ocasionar óbitos", destaca o professor. 
 
Outra pesquisa publicada pela Revista Brasileira de Epidemiologia, de título "Poluição 
veicular e saúde da população: uma revisão sobre o município de São Paulo", apresentou 
um aumento de 3% a 4% da taxa de mortalidade diária por doenças cardiovasculares, 
associadas ao aumento de material particulado no ar, principalmente de SO2. Para doenças 
respiratórias, o aumento na mortalidade diária foi de 6%. Em relação aos grupos 
vulneráveis, foi constatado que pode chegar a um aumento 14,2% na chance de morte de 
idosos por problemas respiratórios, associados ao aumento de material particulado no ar. 
As famílias mais afetadas possuem piores condições socioeconômicas. 
 
No caso de crianças, a pesquisa relatou uma associação entre a mortalidade das crianças 
menores de 5 anos e os poluentes CO e SO2, com a proporção de mortes atribuídas a 
estes poluentes de 15% e 13%, respectivamente. 
 
"Tratando-se de saúde pública, uma redução na concentração de poluentes atmosféricos 
estaria diretamente ligada a um menor número de pessoas com doenças respiratórias, o 
que desencadearia em um menor número de pessoas em postos de saúde e hospitais e, 
até um menor número de óbitos relacionados a estas doenças. A redução na concentração 
destes poluentes poderia ser iniciada com uma drástica alteração no modal de transporte 
das grandes cidades, onde deveria focar mais em transportes coletivos e elétricos", sugere 
Fabrício. 
 
 

Por que senhas fáceis de lembrar colocam sua segurança online em 
risco? 

 

 
 
De acordo com o LastPass, serviço da LogMeIn, infelizmente o medo de ser hackeado 
muitas vezes não é grande o suficiente para superar o medo de lidar com senhas mais 
fortes. Mas não é preciso se contentar com senhas simples e inseguras – é possível utilizar 
senhas mais fortes e ter tranquilidade na hora de fazer login também. 
 
Fácil de lembrar também significa fácil de adivinhar 
Os resultados recém divulgados do Relatório de Psicologia de Senhas do LastPass revelam 
que um dos maiores erros que as pessoas continuam cometendo é usar senhas fáceis de 
lembrar - e, portanto, fáceis de adivinhar. O levantamento entrevistou 3.250 pessoas nos 
EUA, Reino Unido, Austrália, Brasil, Alemanha e Cingapura e os resultados foram 
alarmantes. 
 
Quase um quarto dos entrevistados (24%) disse que sua senha contém informações 
confidenciais e 29% também responderam que possuem um “sistema pessoal” para criar 



senhas (por exemplo, usam o nome da conta mais os números que têm significado para 
eles, ou variações diferentes das mesmas datas). 
 
Infelizmente, os humanos não costumam se dar bem criando "sistemas" que serão mais 
inteligentes que os hackers e seus algoritmos de computador. As redes sociais, inclusive, 
são ótimas ferramentas para aqueles que desejam colher dados para conseguir acessar 
contas pessoais de outras pessoas. Questionários e jogos divertidos de perguntas do 
Facebook são ótimas fontes de informações para hackers e é por isso que datas de 
aniversário, apelidos, animais de estimação e informações pessoais geram senhas de muito 
fácil acesso a pessoas mal intencionadas. 
 
Não é surpreendente, então, que 22% dos entrevistados disseram que também poderiam 
adivinhar a senha do seu parceiro. Destas pessoas, 71% podiam adivinhar a senha de e-
mail, 68% as contas de mídia social e 33% as contas financeiras. 19% afirmaram que 
poderiam até adivinhar as senhas relacionadas ao trabalho de seus parceiros. 
 
O problema é que, se alguém próximo pode adivinhar suas senhas, é provável que outras 
pessoas também possam. 
 
O medo faz as pessoas fazerem coisas tolas 
Quando perguntados por que eles continuam usando senhas criadas com base em dados 
pessoais, apesar de não serem recomendadas, a maioria das pessoas diz que o faz porque 
tem medo. 60% afirmam ter medo de esquecer as informações de login. 52% também 
afirmam querer controlar e conhecer todas as suas senhas. Em resumo, se todas as senhas 
tiverem que ser longas e únicas, como recomendam os especialistas em segurança, as 
pessoas têm medo de esquecê-las e precisar lidar com o incômodo de redefini-las com 
frequência. 
 
O medo está impedindo as pessoas de fazer o que sabem que é preciso. O medo faz pensar 
que é melhor usar senhas simples e memoráveis, iguais ou quase iguais, em todas as 
contas. Parece seguro, porque parece que há maior controle, mas isto é apenas uma ilusão. 
Na verdade, quem faz isso corre ainda mais risco de ter suas contas hackeadas ou 
invadidas, o que pode custar muito dinheiro, tempo e uma enorme violação de privacidade 
pessoal. 
 
Criando todas as senhas com um gerador de senhas 
A melhor maneira de evitar senhas imagináveis é usar um gerador de senhas para criar 
palavras de acesso diferentes para todas as contas. Um gerador de senhas conta com um 
algoritmo de computador para criar códigos totalmente únicos, longos e fortes. 
 
Mas e quanto a lembrar de todas essas senhas? É neste momento que um gerenciador de 
senhas se torna a opção perfeita para armazenar com segurança senhas e recuperá-las 
quando for necessário. A maioria dos gerenciadores de senhas, como o LastPass, detecta 
formulários de login e preenche as informações automaticamente, assim não é preciso nem 
se preocupar em decorar ou procurar a senha que precisa para acessar uma conta. As 
contas são armazenadas em um cofre digital pesquisável e fácil de usar, para que o usuário 
controle todas as suas senhas o tempo todo, independentemente do dispositivo ou 
navegador que estiver usando. 
 
Agora, com muito do trabalho e socialização acontecendo exclusivamente online por conta 
da pandemia do novo coronavírus, é mais importante do que nunca descartar práticas ruins 
de utilização de senhas. 



 
Veja o infográfico completo sobre Psicologia de Senhas do LastPass e confira mais 
maneiras em que seus colegas estão se colocando em risco online. Você está caindo em 
alguma das mesmas armadilhas? Acesse: https://bit.ly/2AG58oT 
 
 

Como higienizar os alimentos e embalagens para evitar contato com o 
coronavírus 

 

 
 
A nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos, Ariane Braz, ressalta que tudo deve ser 
higienizado antes de ser armazenado e explica como fazer isso de forma eficaz diante de 
diferentes situações. Saiba quais são as dicas: 
 
Como higienizar as embalagens dos produtos industrializados? 
 O primeiro cuidado é, logo ao chegar do supermercado, deixar as compras concentradas 
em um local específico onde será realizada a higienização. Para produtos embalados em 
plástico, vidro ou latas, o ideal é lavar com água e sabão ou passar álcool gel. Outra opção 
é borrifar álcool 70% em toda superfície. 
 
Já para proteções feitas com papelão, a recomendação é descartar a embalagem original 
ou, quando isso não é possível, higienizá-la com auxílio de um pano descartável ou papel 
toalha úmido com álcool 70%. Assim, evita-se o contato com a água e qualquer prejuízo ao 
conteúdo. 
 
Devo higienizar legumes, verduras e frutas mesmo quando não é feito o consumo de 
partes deles, como a casca? 
 Sim, é importante que haja prudência para que não ocorra uma contaminação cruzada. No 
caso desses alimentos, é preciso lavá-los em água corrente para retirar toda impureza 
aparente e, posteriormente, em uma tigela, deixá-los por 15 minutos em uma solução com 
um litro de água e uma colher de sopa de água sanitária. É possível usar também o 
hipoclorito de sódio - neste caso, o indicado é seguir as recomendações dadas pelo 
fabricante, que devem constar na embalagem do produto. Após o tempo sugerido, passe 
os alimentos novamente na água corrente e deixe-os secar naturalmente. 
 
No caso de delivery, qual deve ser o procedimento? 
 É importante que, no momento que receber a comida, as embalagens sejam 
imediatamente descartadas e o conteúdo seja colocado em um recipiente limpo. Após esse 
processo, reaqueça todo o conteúdo em uma temperatura de 70º. Ponto importante: dada 

https://bit.ly/2AG58oT


essa recomendação, é preferível evitar o consumo de comidas frias como salada e itens da 
culinária japonesa. Sem o processo de aquecimento na temperatura acima indicada, elas 
oferecem risco maior de contaminação. 
 

Saúde mental nas aulas a distância: como garantir ambientes seguros e 
saudáveis 

 

 
 
A pandemia da Covid-19 está tendo um efeito profundo na saúde mental dos jovens, de 
acordo com uma pesquisa do Instituto YoungMinds. O levantamento da organização não 
governamental revela que os estudantes entendem a necessidade do distanciamento 
social, mas relatam o aumento de ansiedade, de problemas para dormir, ataques de pânico 
e até desejo de se automutilar. O mapeamento ‘Sentimentos e percepção dos professores 
brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus no Brasil’, do Instituto Península, mostra 
que oito em cada 10 educadores não se julgam preparados para ensinar a distância; eles 
se declaram ansiosos e despreparados para o contexto de trabalho atual.  
 
Com esse quadro, especialistas alertam que ao retornar às aulas presenciais, mais 
importante do que recuperar eventuais conteúdos perdidos é a preocupação com a saúde 
da mente não apenas dos estudantes, mas de toda a comunidade escolar. 
 
Lidar com as emoções a partir da inteligência emocional é uma das dicas da Geekie, 
empresa que é referência internacional em educação com apoio de inovação.  Em bate-
papo online com educadores de escolas públicas e particulares, Carolina Brant – designer 
pedagógica da Geekie e certificada em Social-Emotional Learning and Character 
Development (Rutgers School of Arts and Science e College of Saint Elizabeth) – analisou 
opções para preservar o equilíbrio socioemocional e suscitou reflexões sobre como 
preservar a saúde mental de professores e alunos.  
 
A inteligência emocional – habilidade para reconhecer as emoções em si e nos demais, 
discriminar entre elas e usar essa informação para gerenciar bem ações e pensamentos – 
é um dos instrumentos para lidar com emoções que impactam no desempenho acadêmico 
e profissional. Segundo Carolina Brant, designer pedagógica da Geekie, é importante que 
o educador se mantenha aberto para reconhecer as próprias emoções e reações – e para 
auxiliar os alunos a desenvolverem essa habilidade. “O PhD em Psicologia, Marshall B. 
Rosenberg, autor da obra e do método ‘Comunicação Não Violenta’, afirma que o nosso 
repertório de palavras para rotular as pessoas costuma ser maior do que o usado para 
descrever claramente os nossos próprios estados emocionais. Carol S. Dweck – professora 
da Universidade de Stanford e autora de ‘Mindset, A nova psicologia do sucesso’ – defende 
que somos capazes de nos modificarmos e desenvolvermos por meio do próprio esforço e 
da experiência. Ou seja, podemos transformar uma mentalidade fixa em de crescimento. O 
que eles querem dizer? Que temos que investir no autoconhecimento e transformar os 
comportamentos que dificultam a nossa jornada. Inspirar, respirar e não pirar”, afirma. 



 
Na mentalidade fixa, por exemplo, há pensamentos que ocupam a mente dos educadores 
como “está tudo pesado demais e tenho muita sobrecarga”; “não sei dar aulas”; “aulas a 
distância nunca vão funcionar, prefiro aulas presenciais”; e “a volta às aulas presenciais vai 
ser outro grande problema de adaptação”. Mauro Romano, educador parental, professor e 
sócio-diretor da Geekie explica que em uma mentalidade de crescimento, essas 
elaborações são substituídas, respectivamente, por “posso escolher minhas ações e tomar 
medidas que irão me ajudar a superar isso”; “tenho a oportunidade de conhecer novas 
ferramentas e descobrir como a tecnologia pode tornar aulas a distância mais práticas para 
mim e minhas turmas”; “aulas a distância funcionam e há atividades que podem se tornar 
mais simples e engajantes”; e “fazer uso da tecnologia neste momento irá ajudar a 
potencializar a aprendizagem no retorno às aulas presenciais”. 
 
Ambiente seguro 
O que compõe um ambiente seguro? Para Carolina, atitudes como escutar, acolher, 
empatia, confiança, compartilhar (não julgar) e pedir ajuda. “Para demonstrar acolhimento, 
o educador pode estabelecer combinados de empatia e não julgamento para promover 
conexão e apoio; incentivar o uso de câmera para aumentar o senso de pertencimento; 
chamar estudantes pelo nome, propor perguntas direcionadas a cada aluno, sugerir que 
usem microfone para a interação. Além disso, estabelecer rotinas que proporcionem 
espaços de troca”, avalia. 
 
Para desenvolver repertório para lidar com as emoções, a escola pode provocar 
circunstância para o aluno vivenciar e refletir. “Entre as dicas, criar um pote da gratidão em 
cada (ajuda na reflexão); desenvolver atividades para nutrir a mentalidade de crescimento 
como reescrever frases de mentalidade fixa; reescrever histórias, ou seja, analisar gatilhos 
e rever como poderia ser diferente; criar um diário de bordo para registrar gatilhos de 
ansiedade; e provocar momento de reavaliação”, afirma. 
 
Dicas para educadores 
Carolina Brant e Mauro Romano enumeraram sete dicas que podem ajudar os educadores 
a lidar com a própria saúde socioemocional e dos seus alunos.  
 
# 1 | Busque atividades para diminuir o estresse: o que você se sente bem fazendo? O que 
faz com que alivie a mente? 
#2 | Crie uma rotina. 
#3 | Desenhe um plano a partir da análise das próprias dificuldades, o que deve fazer para 
superar, com quem pode contar e o que espera agora. 
#4 | Peça ajuda! Você não precisa lidar com tudo sozinho. 
#5 | Na escola, foque na identificação e reconhecimento das emoções. Por trás das 
câmeras, como estamos? Como cada aluno se sente? 
#6 | Observe como o corpo docente se sente; como os estudantes estão se comportando: 
e como está o diálogo com a família. Para isso, use a dinâmica “Cor, Símbolo e Imagem”, 
na qual você escolhe uma cor, um símbolo e uma imagem que representem ou capturem a 
essência de como você tem se sentido. 
#7 | Faça atividades para diferentes formas de expressão: os estudantes podem produzir 
um meme para se expressarem; fazer uma nuvem de palavras para gerar identificação; e 
usar jogos como o GROK. 
 
“Em resumo, para lidar com o impacto da pandemia na saúde mental, temos que 
reconhecer e identificar as nossas emoções; criar conexões com pessoas e buscar apoio; 
e desenvolver mecanismos para lidar com as emoções”, finalizam Carolina e Romano. 



 

Em caso de dor súbita ou intensa, não deixe de buscar o pronto-
socorro 

 

 
 
Dores de cabeça, no peito ou abdominais, em especial aquelas que aparecem de repente 
e com alta intensidade, demandam avaliação e acompanhamento imediato. “Se o paciente 
apresentar algum sintoma súbito como esses, precisa procurar um serviço de urgência e 
emergência imediatamente para que o médico descarte doenças mais graves, como 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou infarto agudo do miocárdio”, aponta a coordenadora 
do Pronto-Socorro (PS) do Hospital Santa Cruz, Dra. Alessandra Gaio. 
 
Deixar para ir ao médico no dia seguinte ou se automedicar e esperar os sintomas 
passarem pode ser bastante prejudicial para o bem-estar e a recuperação do paciente. 
“Percebemos que a procura pelo Pronto-Socorro diminuiu desde o início da pandemia do 
novo coronavírus, o que pode ser perigoso. Em caso de patologias mais graves, esse 
retardo em procurar auxílio médico pode resultar em sequelas, complicações e até mesmo 
óbito”, completa a médica. 
 
O cuidado precisa ser redobrado quando o paciente tem mais de 60 anos e já apresenta 
doenças comuns ao processo de envelhecimento. “Os idosos fazem desidratação e 
desnutrição muito rapidamente, por isso, ao menor sinal ou sintoma diferente, devem ser 
levados ao pronto-socorro”, enfatiza Dra. Alessandra. Quadros de pneumonia, infecção 
urinária ou dores causadas por quedas domésticas estão entre os quadros mais 
preocupantes para essa faixa etária. 
  
Fluxo de atendimento 
Dentro do PS, o sistema de triagem aplicado pelo Hospital Santa Cruz favorece o suporte 
de emergência a pacientes graves e reduz o tempo de permanência na sala de espera. “Na 
prática, existem duas filas de atendimento, uma para casos mais graves, de dor intensa ou 
ocorrências de neuro e cardiologia, e outra para casos considerados sem alto nível de 
gravidade. São filas paralelas com médicos específicos que permitem que o atendimento 
flua de forma muito mais rápida e eficiente”, explica Dra. Alessandra.  
 
Para garantir a segurança de todos durante o período de pandemia, o Hospital Santa Cruz 
desenvolveu protocolos diferenciados para os casos suspeitos ou confirmados de Covid-
19. “A avaliação de qualquer sintoma respiratório é feita no ambulatório modular instalado 
no estacionamento do prédio, com acesso pela Av. do Batel, e distante do pronto-socorro 
convencional. Também adequamos as escalas de trabalho e temos equipes exclusivas para 
cada área”, explica o gerente médico, Dr. Rafael Moraes. 


