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Elas fazem do 
artesanato um hobby
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Elas se reúnem todas as 
terças-feiras. Trocam ideias, 
compartilham ensinamen-
tos, se divertem. Fazem do 
artesanato um hobby. Em cer-
ca de um mês de atividades, 
junto à Igreja Batista Pioneira 
de Vera Cruz, no segundo 
pavimento do prédio da 
Caixa Econômica Federal, 
muitas foram as peças já 
produzidas – e vem mais 
por aí, garantem as arteiras. 
Clair da Silva, de 45 anos, foi 
uma das mulheres que mais 
artigos confeccionou. Fez 
colete, manta, gorro, camisa, 
tudo com um novo tipo de 
crochê, apreendido com as 
amigas: o crochê de grampo. 
Aliás, a nova técnica cativou 
as participantes. “Eu sabia 
fazer apenas o crochê clás-
sico. Aqui, apreendi o de 
grampo”, frisa a moradora 
de Ponte Andréas, Joice Cos-
ta, de 60 anos.

“
Aqui é uma oportunida-

de de socializar, de se 
reciclar, de compartilhar 

o que se sabe.”

JOICE COSTA
artesã

PÁSCOA VEM AÍ

Os coelhinhos também 
já ganham vida nas 

mãos das artesãs. En-
quanto algumas produ-

ziam peças de roupas, 
na tarde de terça-feira, 

dia 12, depois de já 
terminarem a decoração 

de chinelos, outras se 
dedicavam a costurar os 

símbolos da Páscoa.
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EXAMES CITOPATOLÓGICOS
O Arauto Saúde desta semana entrevista a enfermeira do 

Centro Materno Infantil de Santa Cruz do Sul (CEMAI) e profes-
sora do Curso de Enfermagem da Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc), Maitê da Silva Lima, para falar sobre os exames 
citopatológicos, um assunto de extrema importância princi-
palmente às mulheres. Trata-se de uma análise das células 
da região do colo uterino, feita através do exame, popular-
mente conhecido com “Papa Nicolau”. “A coleta pode ser feita 
em qualquer unidade de saúde. É um exame simples e sem 
anestesia, mas pode causar um leve desconforto. Esta análise 
é encaminhada a um laboratório de patologia e vai identificar 
uma possível lesão que pode se tornar um câncer”, explica.

O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer 
recomendam e concentram os recursos e esforços para que 
as mulheres acima de 25 anos realizem os exames periodi-
camente. “Na prática do dia a dia e nas realidades de cada 
município, a gente acaba adaptando e algumas mulheres 
fazem antes este exame”, comenta Maitê.

Além disso, um indicativo de que a menina/mulher precisa 
fazer o exame antecipadamente é o início da prática sexual de 
forma precoce. “ A exposição ao vírus pode ser um indicativo 
para começar o rastreamento antes. Orientamos que, dois 
anos após o início da relação sexual, a menina já procure a 
unidade de saúde ou ginecologista para começar a fazer este 
controle, exame para prevenção dessas e outras doenças”, 
alerta a enfermeira.

Em 2014, o Ministério da Saúde lançou a vacina contra o 
HPV através do Sistema Único de Saúde (SUS). Meninas de 9 a 
14 de anos e meninos de 9 a 11 são vacinados contra o vírus 
do HPV. Conforme Maitê, a única maneira de prevenção das 
outras doenças é com o uso do preservativo.

A enfermeira destaca que a maioria das pessoa portadoras 
do vírus não apresenta nenhuma queixa ou sintoma. Porém, 
nos casos de câncer de colo de útero, o HPV é um causador 
das lesões que são precursoras do câncer de colo uterino.

As dicas para evitar o vírus, de uma forma geral, são manter 
uma boa alimentação e hábitos saudáveis. Em relação à vida 
sexual e reprodutiva, o preservativo é fundamental mesmo 
para as mulheres que têm parceiros fixos. “Assim como fazer 
os exames periódicos, a visita 
ao ginecologista ou ao posto 
de saúde faz parte da preven-
ção”, finaliza.

OFERECIMENTO

Joice não perde um encon-
tro. “Isso aqui é uma delícia, 
desopila, é um dia que dedi-
camos somente para isso, para 
trocar ideias. Diria que é uma 
cooperativa de ideias”, conta. 
E as amigas concordam. Sem 
largar a agulha e a linha, elas 
conversam e se alegram quan-
do mostram os resultados. 
“Tem muita gente aposenta-
da, parada por aí. Aqui é uma 
oportunidade de socializar, 
de se reciclar, de comparti-
lhar o que se sabe”, cita Joice, 
que pretende continuar no 
artesanato por muito tempo. 

Quem tem difi culdades para 
trabalhar com os materiais, 
as ajudantes dão uma mão. A 
regra é ninguém fi car parado.

QUER PARTICIPAR?
O grupo de mulheres se 

reúne todas as terças-feiras e 
está aberto para novas parti-
cipantes. Os encontros são a 
partir das 14 horas, junto à 
Igreja Batista Pioneira de Vera 
Cruz, no segundo pavimento 
do prédio da Caixa Econômi-
ca Federal, no Centro. Não 
há custos para participar. O 
que é solicitado, apenas, são 
os materiais utilizados. Para a 
organização, os responsáveis 
pelas atividades criaram um 
grupo de WhatsApp, que 
facilita a comunicação entre 
as artesãs. Quem tiver inte-
resse pode entrar em contato 
pelo telefone (51) 98553-5797 
e falar com Ângela ou pro-
curar por Ângela Ribeiro no 
Facebook.


