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Ouvesom: serviço de 
referência em saúde 
auditiva há 26 anos

Seminário foca no cooperativismo

Em Santa Cruz, Ouvesom fica na rua 28 de Setembro, nº 425

Seminário regional acontece na próxima quinta-feira em Vera Cruz    

Sabe-se que as dificuldades para 
ouvir, sejam elas decorrentes de fa-
tores variados, interferem e muito na 
qualidade de vida das pessoas. Sendo 
assim, a Ouvesom Aparelhos Auditi-
vos surge com o objetivo de amenizar 
essas dificuldades. A empresa, espe-
cializada no assunto, oferece procedi-
mentos variados de avaliação como 
Emissões Otoacústicas, Audiometria 
Tonal e Vocal, Medidas de Imitância 
Acústica, Processamento auditivo e 
testes de aparelhos auditivos. 

A fonoaudióloga Ceres Helena 
Buss, doutora em Distúrbios da Co-
municação Humana pela Unifesp, 
destaca: “É muito importante cuidar 
da nossa audição em todas as idades, 
monitorando desde o uso de fones 
de ouvido com intensidade além do 
indicado, como também a manuten-
ção de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) no meio laboral, 

sendo esse um ambiente que coloca 
o trabalhador em exposição a ruído”.

A doutora ainda esclarece: “a perda 
auditiva apresenta diversas causas e a 
exposição ao ruído e o envelhecimen-
to lideram esse ranking. Porém, de-
vemos também listar algumas outras 
situações que podem vir a ocasionar 
déficits auditivos: infecções recorren-
tes, exposição a medicamentos oto-
tóxicos, fatores hereditários, doenças 
metabólicas, perfurações timpânicas 
e traumas cranioencefálicos”. 

Sendo assim, visando o bem-estar e 
a melhor qualidade de vida para seus 
pacientes, a Ouvesom é representante 
e distribuidora autorizada da Starkey, 
marca americana que lidera o mer-
cado em soluções para problemas 
auditivos. Apresenta uma linha com-
pleta, capaz de suprir as dificuldades 
de cada paciente, de forma singular. 
“Nossos aparelhos se adaptam per-

Com o foco na valorização da agri-
cultura familiar e no fortalecimento 
das organizações cooperativas no 
setor produtivo da região, o 3º Semi-
nário Regional do Cooperativismo 
na Agricultura Familiar acontece na 
próxima quinta-feira, 4 de julho, das 
8 às 16 horas, no Clube Cultural Es-
portivo Juventude de Linha Henrique 
D’Avila, em Vera Cruz. Nesta edição, 
o evento vai contar com as presenças 
do diretor de Cooperativismo da 
Secretaria Estadual da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural, 
Flávio Smaniotto, e do coordenador 
da Agricultura Familiar e Cooperati-
vismo do Governo Federal, Mateus 
Rocha.

O seminário tem base no princípio 
da intercooperação e na troca de ex-
periências entre as cooperativas da 
agricultura familiar e seus associados. 
Na programação do encontro estão 
previstas oficinas temáticas, com os 
relatos de experiência de agriculto-
res, bem como uma apresentação de 
linhas de crédito para investimentos 
na agricultura familiar. Entre as 
oficinas - que iniciam a partir das 9 
horas - estão sobre aipim, avicultura 
colonial, cultivos protegidos, cenoura 
e cebola, e falas de dirigentes e auto-
ridades. “Será um dia de muita troca 

ARQUIVO ARAUTO

DIVULGAÇÃO

DIA 06/07 - SÁBADO
O Sicredi Vale do Rio Pardo 
organiza para o sábado, dia 6 de 
julho, em Rio Pardo, o “Dia C”, 
em comemoração ao Dia Inter-
nacional do Cooperativismo. O 
evento está marcado para as 14 
horas e segue até as 18 horas, 
na Praça da Igreja Matriz Nossa 
Senhora do Rosário. Entre as 
atrações está mateada, palestra 
sobre inclusão no mercado de 
trabalho, ato de descerramento 
da placa das cooperativas e para 
encerrar, show com Fandangaço.

DIA 03/08 - SÁBADO
Em sua quarta edição consecuti-
va, o consagrado Prêmio Líderes 
& Vencedores - Etapa Regional 
Santa Cruz, promovido pela As-
sociação Comercial e Industrial 
(ACI) de Santa Cruz do Sul, traz 
novidades. A principal mudança 
é na formatação do evento que 
terá jantar e baile. A ideia é fazer 
uma noite de gala, dando maior 
destaque aos premiados e à ce-
rimônia. A cerimônia de premia-
ção ocorre no dia 3 de agosto, 
no Lounge 333, situado na rua 
Oscar R. Jost, nº 333. O valor é 
de R$ 150 por pessoa. Faça já 
sua reserva. Informações pelo 
telefone (51) 3713-1400.

AGENDA

feitamente a variados tipos e graus 
de perda auditiva”, sublinha.

A tecnologia Starkey possibilita 
melhor clareza na compreensão 
da fala, sem a presença de ruídos, 
tornando a comunicação mais aces-
sível e prazerosa, além de reduzir 
consideravelmente o zumbido. Os 
aparelhos são modernos, conectando-
se com dispositivos móveis, e mais, 
apresenta resistência à umidade. 
Não deixe de ouvir os melhores mo-

mentos que a vida pode lhe oferecer.
Dificilmente pode-se voltar no 

tempo e repetir aquilo que passou. Se 
você está com dificuldades para ouvir 
e entender o que as pessoas a sua volta 
estão falando, visite a Ouvesom. Em 
Santa Cruz, a Ouvesom está locali-
zada na rua 28 de Setembro, nº 425. 
Telefones para contato (51) 3717-3623 
e 9.9989-7969. Em Venâncio Aires, fica 
na rua Tiradentes, nº 890, sala 203, edi-
fício Unimed. Telefone (51) 3741-4638.

de conhecimento entre os associados 
das cooperativas e técnicos. As pes-
soas que se identificam ou tenham 
algum vínculo com o cooperativismo, 
estão convidadas a participar deste 
importante encontro”, ressaltou o 
analista de Programas Sociais e téc-
nico Agrícola da Sicredi Vale do Rio 
Pardo, Jeferson Klunk.

Ainda na programação da iniciati-
va, logo após o almoço, haverá uma 
pequena apresentação das coope-
rativas de produção participantes. 
No fim das atividades é que estão 

programadas as falas das autorida-
des e organizadores. Os parceiros 
e apoiadores do evento são Sicredi 
Vale do Rio Pardo, Município de Vera 
Cruz, Governo Estadual, Emater RS, 
Associação Regional Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais Vale do Rio 
Pardo e Baixo Jacuí e Programa Jun-
tos para Competir – Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae/RS), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar-RS) e 
Federação da Agricultura do Estado 
do Rio Grande do Sul (Farsul).


