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Aposentadoria
e restante de vida
Você já viu alguma pesquisa de
quanto tempo de vida de aposentado o
senhor terá?
O INSS tem a expectativa de vida que
todos os contribuintes vão viver até 80 anos,
mas isto é papo para reduzir o salário. Sabemos hoje que as mulheres vivem em média
de 4 a 5 anos mais que os homens, por exemplo.
As empresas americanas de previdência
ﬁzeram um pesquisa de seus segurados e a
conclusão:
1- Quem aposentou com 65 anos de idade viveu em média 2 anos.
2- 2- Quem aposentou com 55 anos de
idade viveu em média 28 anos.
Com que idade o senhor aposentou?
A conclusão quase sempre é que quem
mais tempo demorou para se aposentar morreu muito mas cedo.
No Brasil ainda não há pesquisas exatas
sobre a relação entre aposentadoria e expectativa de vida.
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Campanha de exames da próstata
supera expectativas
Foto: Mauro/Ascom/P-Des

Descanso
om o objetivo de prevenir possíveis casos
de câncer, a secretaria
municipal da saúde
desenvolveu importante
campanha de exames da
próstata com equipes de
saúde.
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A Campanha envolveu
os três ESFs e aconteceu
durante todo o mês de
setembro.
De acordo com a secretária Sabrina Bitelo, a
exemplo das mulheres os
homens também devem
estar atentos para a

importância da prevenção.
Nesta campanha o
resultado ﬁnal apresentou
um total de 939 exames
realizados no centro municipal de saúde e na unidade de saúde do Distrito de
Itajubá.

O prefeito Hélio por
sua vez elogiou a atitude
dos homens em buscar a
prevenção.
Todos os resultados
serão entregues em até 15
dias e deve ser retirado junto as enfermeiras responsáveis de cada ESF.

Lions e Leo Clube Universidade lançam Projeto Ação Saúde
O objetivo da iniciativa é a prevenção das doenças do coração

São Miguel do Oeste
om o objetivo de alertar a comunidade em
geral sobre os riscos e cuidados que se deve ter com
a saúde, principalmente
com problemas do coração, o Lions e Leo Clube
Universidade, por meio
das Secretarias da Saúde,
Educação, Ação Social,
Cultura e de Esportes,
CDL e Acismo, realizam
no dia 20 de Outubro a 1ª
Caminhada da Saúde do
Coração e o IV Mutirão
Nacional da Saúde.
Segundo a Coordenadora Ileni Maria Royer,
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visando combater o
sedentarismo em mulheres, homens, jovens, adolescentes, idosos e crianças, a 1ª Caminhada do
Coração terá inicio na Unidade Básica Central de
Saúde, onde será realizada
a abertura e a elaboração
de exames de glicemia e
pressão arterial.
Em seguida, cada participante levara consigo
um balão vermelho, o qual
representará um coração,
passando pela Rua XV de
Novembro e parando em
três Pit Stops, onde serão

servidas frutas e água. Na
sequência, os participantes seguem até à área
coberta da Praça Walmir
Bottaro Daniel, onde
serão realizadas atividades laborais, ministradas
pelos alunos do Curso de
Educação Física da Unoesc. Na ocasião também
serão repassadas informações sobre a importância
dos cuidados com a saúde
com o Dr. Geovani – Cardiologista.
Exames:
De acordo com a Presidente Lizete Lang, logo

após as atividades e repasses de informações será
dado inicio ao IV Mutirão
Nacional da Saúde, do
Lions Clube Universidade, onde serão realizados
exames de: Aferição pressão arterial, IMC; Peso;
Teste de glicemia; Teste
visual; Teste de daltonismo para crianças; Campanha preventiva ao câncer
de mama-“Outubro rosa”;
Exame preventivo câncer
útero; Alternativas: Distribuição de cartilhas
informativas; Atividades
lúdicas para crianças; Distribuição de frutas;

