
Dia para aproximar 
produtores rurais
Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 
de Vera Cruz celebra 
aniversário com 
exposições e palestra 
em frente à entidade 

Durante evento, rua Thomaz Gonzaga, em frente à sede, ficou fechada
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A festividade alusiva 
aos 56 anos do Sindi-
cato dos Trabalhado-

res Rurais de Vera Cruz ocor-
reu na quarta-feira, dia 31, em 
frente à entidade. A abertura 
oficial foi pouco depois das 
9 horas, com a presença de 
autoridades. Diferente das 
comemorações anteriores, foi 
realizada pela primeira vez 
a feira comercial, com expo-
sição de diversas empresas e 
agroindústrias associadas ao 
Sindicato, que levaram um 
pouco de seus produtos para 
o conhecimento do público.

Entre os expositores foi 
possível trocar experiências 
e informações com empresas 
que atuam na área agrícola 
e nutricional, que trouxeram 
sementes, rações, máquinas 
e equipamentos e linha de 
colchões. Foi uma forma de 
valorizar parceiros e seus pro-
dutos, bem como as agroin-
dústrias.

Ângela Debald, do STR 
de Venâncio Aires, esteve 
no evento e disse que cha-
mou a atenção a participação 
de empresas, bem como de 
agroindústrias. “É interes-
sante fazer eventos como este. 
Em Venâncio, sempre fizemos 
em espaços fechados”, conta. 
Segundo ela, a ideia de pro-
mover um evento na rua será 
levada para o Município para 
quem sabe expor produtos 
das agroindústrias.

REFLEXÃO
Pela manhã, a doutora Jane 

Berwanger palestrou sobre a 
Previdência Social. Durante 
sua fala, refletiu sobre os direi-
tos adquiridos principalmente 
para as mulheres e que hoje, 
com as mudanças, pode estar 
em jogo. Refletiu sobre os 
valores dos benefícios que se-

rão menores. O momento foi 
também para tirar dúvidas.

56 ANOS
Em seu pronunciamento, o 

presidente do Sindicato local, 
Cristian Wagner, reforçou que 
lembrar de quando o sindica-
to foi fundado é lembrar dos 
140 agricultores que participa-
ram da primeira assembleia. 
“São 56 anos de história. A 
história nos ensina e hoje nos 
faz pensar sobre avanços e 
desafios”, sublinhou. 

Embora tenha refletido so-
bre o que ainda há para ser 
conquistado, Wagner reiterou 
que o dia foi para comemo-
rar. Participante também da 
programação, o presidente da 
Fetag/RS, Carlos Joel da Silva, 
lembrou da luta ao longo dos 
anos pela previdência e, agora, 
mais uma vez para mantê-la. 
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Ao longo da vida, o 
ser humano passa por 
diversas etapas. Para as 
mulheres, uma delas é a 
menopausa. Este é um 
ciclo que marca o fim da 
fase reprodutiva da vida. 
Para falar sobre o assun-
to, o Arauto Saúde desta 
semana entrevistou a gine-
cologista e especialista em 
estética médica, Denise 
Muller.

De acordo com a pro-
fissional, a menopausa 
nada mais é do que a 
transição entre o período 
reprodutivo e não reprodutivo da mulher, caracterizado 
por modificações no metabolismo e no comportamento, 
em que ocorrem mudanças biológicas e clínicas. “Algu-
mas mulheres, por sua vez, não apresentam sintomas”, 
pontua. “Cerca de 15% das mulheres conseguem passar 
por este período sem necessariamente ter sintomas”, 
frisa. Apesar disso, é fisiológico e inevitável no proces-
so do envelhecimento e reflete a perda progressiva da 
função dos ovários. Em média, a menopausa acomete 
mulheres entre os 46 e 52 anos. Se acontecer antes dos 
40 é considerada menopausa precoce, explica Denise.

Como mencionado, nem todas as mulheres têm 
sintomas na menopausa. “As características de cada 
mulher é que determinam a intensidade e quais os 
sintomas que poderão ser identificados”, esclarece a 
ginecologista. “A maioria as mulheres reclama de irre-
gularidade menstrual, fogachos - os famosos calorões. 
Também pode alterar a qualidade do sono, ocorrer res-
secamento ocular, ressecamentos da região íntima. Ou 
seja, são coisas que atrapalham o dia a dia da mulher”, 
aponta. Para amenizar os desconfortos, é importante fo-
car na alimentação saudável, atividade física, não fumar, 
não exagerar nas bebidas alcoólicas e buscar gerenciar 
o estresse. Já no que se refere a tratamentos clínicos, 
Denise destaca os hormônios, além do novo tratamento 
a laser e rádio frequência. “São tecnologias que foram 
adaptadas do meio estético para a região íntima. Fazem 
o estímulo de colágeno e com isso aumenta produção 
do colágeno e da lubrificação, além de melhorar a pele, 
bem como a qualidade de vida”, completa.

Segundo Denise, envelhecer é um presente que ga-
nhamos. Não só as mulheres, mas todos. Porém, o que 
fazer com este presente é uma escolha de cada um. 
“Não envelhecemos só na menopausa, mas desde que 
nascemos. Recebemos desafios em todas as fases da 
vida e a menopausa é só mais um e que bom que po-
demos passar por ela”, reflete. “Os tratamentos existem, 
as tecnologias auxiliam a melhorar desconfortos, mas se 
a mulher não escolher ser feliz e escolher como forma 
de vida, isso não vai acontecer”, finaliza.

GERAL08 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
2 E 3 DE AGOSTO DE 2019

ARAUTO SAÚDE

PEDRO THESSING
pedro@arautofm.com.br

Agroindústrias e empresas divulgaram seus produtos

LETÍCIA DHIEL


