Ano VII | edição nº 63 | Novembro 2017 | Uma publicação da Caixa dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Cabergs apresenta
seus novos conselheiros

Chapa 1 .............................................................................. 790

Chapa 1 .............................................................................. 674

Chapa 2 ............................................................................ 1111

Chapa 2 ............................................................................ 1172

Chapa 3 .............................................................................. 509

Chapa 3 .............................................................................. 566

Branco

Branco

Conheça a Cabergs

VOCÊ POSSUI SEGURO DE VIDA
COM A CABERGS SEGUROS?
Na Cabergs Seguros, você pode adquirir o Seguro de Vida em Grupo (VG), que, entre
outras coberturas, contempla o reembolso de anestesia. Confira mais detalhes:

Qualidade de vida e bem-estar

No mês de novembro, a Cabergs Saúde
destacou a importância de prevenir o
câncer de próstata por meio de uma vida
mais saudável e da realização de exames
anuais. Segundo dados do Ministério da
Saúde, em média, a cada 36 minutos, um
homem morre no Brasil vítima da doença.
Além disso, o câncer de próstata é a quarta
causa de morte por câncer, o que
corresponde a 6% do total de óbitos por
esse grupo.
Alguns fatores podem aumentar as chances
de desenvolver o câncer de próstata, como
maus hábitos de saúde, idade avançada e
histórico familiar. Em geral, esse tipo de
câncer afeta homens acima de 50 anos,
idade que os médicos indicam a iniciação
de exames preventivos anualmente. Por
motivos ainda não identificados, o risco da
doença em negros aumenta em 70%.

A prevenção é o melhor caminho. Uma dieta
rica em verduras, frutas, legumes, grãos e
menos gordura, combinada com atividade
física diária, de pelo menos 30 minutos, são
hábitos que podem evitar o desenvolvimento da doença, além de beneficiar a
saúde geral do corpo.
O câncer de próstata é silencioso e só irá
apresentar sintomas quando estiver em
estado avançado. De acordo com a
Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a
taxa de mortalidade pela doença chega a
25%, isso porque 20% dos casos são
diagnosticados já em estado avançado.
Esses dados mostram a importância de se
manterem os exames em dia para que o
diagnóstico seja precoce.
Aceite o nosso desafio de realizar seus
exames preventivos. Não se enrole!

#novembroazul
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