
DICAS DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,UMA NARRATIVA VERDADEIRA,QUE EU GOSTARIA DE 

PASSAR PARA OS JOVENS. 

 

Na Foto minha Filha Fabiane,meu neto Francisco, e minha neta Raissa. 

Tenho 68 anos,completados em 2017,nesta minha caminhada pela vida o que tenho a contar é 

a minha filosofia de vida,em primeiro lugar o estudo,e muito cedo eu ajudava ao meu pai,eu 

tinha 9 anos,e comecei a ter responsabilidades,como abrir o estabelecimento do pai,após as 

aulas,sempre preferi estudar pela manhã,pois eu aproveitava bem o dia,ajudava ao meu pai,e 

tempo restante ia jogar bolas com os meus amigos. 

Na adolescência,comecei a trabalhar muito cedo com carteira profissional assinada,aos quinze 

anos,saia do trabalho,e ia direto para escola,nunca deixei de estudar,principalmente nesta 

idade que comecei a trabalhar e ao mesmo tempo,surgia muitas noticias novas,principalmente 

na política,na economia,e na música,foi uma período de muita agitação no Brasil e no Mundo. 

     Um presidente da República que pediu a renúncia da Presidência da República,ex 

Presidente Jânio Quadros,e um vice presidente,querendo assumir a presidência da República,e 

os militares no meio não querendo que ele assumisse.Porém foi uma época muita bonita na 

música,surgimento do primeiro álbum do Beatles Sargento Pepper, assisti como empregado e 

uma grande empresa,logo que os militares assumiram a presidência do Brasil,o milagre 

Brasileiro,sendo o Ministro da Fazenda Delfin Neto,o nosso pais se tornou o maior exportador 

da América Latina,de produtos manufaturados(soja,milho,arroz,e feijão), e Minério e 



Ferro,para Europa,e Ocidente.Aquele período fértil e de muita prosperidade,eu jovem aos 18 

anos,sentia me envolvido com o meu pais.Nesse período dos 18 aos 20 anos,existia o grande 

desafio,qual a profissão que me faria feliz.Sempre me preparando para concursos,enfrentar 

todos os desafios,prestei vários concursos,Aeronáutica,Banco do Brasil,Instituto da Previdência 

Social INSS, não fui aprovado em nenhum, e fui trabalhar na Atividade Privada na 

Indústria,aonde comecei muito cedo 21 anos,aonde assumi varias função devida eu ser pessoa 

ativa,sempre estudando,e participando dos movimentos sociais da Sociedade,e me 

atualizando com cursos 

Dentro da minha área, casei eu e  minha falecida esposa tivemos 4 filhos,fui em frente e no 

ano de 1982,conclui o curso superior com meus recursos próprios e nunca deixei de me 

atualizar,sempre lendo um bom jornal,e livros voltados a minha profissão,e sempre gostei de 

ler a bíblia,nunca tive vícios de qualquer especial,procuro sempre fazer uma atividade 

física,seja futebol,ou caminhada,ou andar de bicicleta,e muito importante na nossa vida,o 

trabalho,o estudo e a pratica de qualquer modalidade de esporte,para boa saúde e vigor no 

dia,se a pessoa não tem limitações de saúde,deve praticar esporte,leve ou não muito leve,vai 

depender da saúde de cada uma,outra parte muito importante na vida e a diversão,com a 

família,amigos,e parentes,procurar participar dos aniversários,casamentos,e batizados,é um 

ato que os parente e amigos valorizam muito,sempre usar a bondade,humildade,sempre 

vamos precisar do próximo. 


