
Na primeira noite, com 
entrada franca, Parque 
da Oktober recebeu 
25 mil pessoas. Clima 
deve contribuir no fim 
de semana
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O clima ajudou, a en-
trada era grátis e as 
atrações variadas, 

para agradar a família inteira. 
Resultado: multidão. O pri-
meiro dia de 35ª Oktoberfest, 
de Santa Cruz do Sul, que se 
estende até 20 de outubro, foi 
de parque prestigiado pela 
comunidade santa-cruzense 
e visitantes, com 25 mil pes-
soas. Na Bierhaus, a solenida-
de de abertura enalteceu para 
as autoridades, a imprensa 
e os convidados a história, 
a cultura e a tradição, tema 
que estará em evidência na 
festa, que espera reunir 400 
mil visitantes ao longo dos 
12 dias. Pelos pavilhões da 
Feirasul, parque de diver-

VISÃO
Cuidar da visão é tão 

importante quanto cui-
dar da saúde em geral. 
No Arauto Saúde desta 
semana, o oftalmologista 
Yuri Jung fala das doen-
ças oftalmológicas e da 
importância da rotina de 
prevenção. O profissional 
reflete sobre as doenças 
que causam piora na equi-
dade da visão, ou seja, 
uma dificuldade de visão 
e que podem gerar dificuldade de várias formas. “Por 
exemplo, a miopia que é corrigida com o uso de óculos 
e é quando ocorre a dificuldade para enxergar objetos 
de longe, mas preserva a visão para perto”, aponta. “Di-
ferente da miopia, a presbiopia, que é a dificuldade de 
enxergar de perto e que vem com a idade”, acrescenta. 
“É uma dificuldade para leitura e para visualizar objetos 
próximos. A visão para longe é preservada”, completa. 
Há ainda doenças que podem causar embaçamento da 
visão em todas as distâncias, casos da catarata, úlcera 
de córnea, problemas de retina. 

Para prevenir ou tratar precocemente doenças oftal-
mológicas é importante ter acompanhamento periódico. 
“Existem muitas doenças que se manifestam com a 
dificuldade de visão, que vão levar a pessoa a procurar 
o oftalmologista já com a queixa. Mas existem doenças 
que nas fases iniciais não manifestam qualquer tipo de 
sintoma. Na consulta, conseguimos detectar mesmo que 
ainda não tenha se manifestado e que eventualmente, 
fazendo um tratamento na fase precoce, conseguiremos 
evitar que comprometa a visão”, aconselha. 

Para aqueles que necessitam de óculos de grau, Yuri 
Jung sugere que seja usado o grau adequado. “Caso 
contrário pode ser prejudicial à visão”, frisa. Já para 
aqueles que precisam de óculos para descanso, como é 
mais conhecido, o uso ocorre para aquelas pessoas que 
têm, normalmente, o grau pequeno. “Quando ocorre 
um grau de baixo estigmatismo, baixa hipermetropia”, 
explica. “Se a pessoa não usar o óculos, terá que fazer 
um esforço para compensar aquele grau e conseguir 
enxergar, ou às vezes até contrair as pálpebras para con-
seguir ter uma melhor visão. Ao usar aquele pequeno 
grau sentirá um conforto maior”, avalia.

A dica final do oftalmologista é para o verão, prin-
cipalmente quando se usa mais o óculos de sol. Para 
quem precisa usar com grau, é possível fazer óculos de 
sol com grau. Basta o oftalmo prescrever uma receita 
específica. Já para quem quer apenas proteger os olhos, 
o profissional reforça que é importante buscar um ócu-
los de qualidade. “Comprar em ótica e não em locais 
alternativos. Além de escolher uma lente que tenha 
principalmente proteção contra raios ultravioleta, pois 
caso contrário pode causar dano aos tecidos dos olhos.”
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ARENA ARAUTO AFUBRA
Sexta-feira: Pedro Santos & Coersch, Gru-
po Makina Bailera, Celebration Band, Igor 
Fióri, John Endres, Grupo Nisso Qui Dá, 
DJ Eduardo Theisen

Sábado: Personagens Infantis, Gabriel 
lins, Dudu Wenzel, Herança Serrana, 
Wilian Neto, Nova Geração, Alex & André, 
MPBox, Fabiano e Juliano, Naquele Pique, 
Projeto Playground

ESPAÇOS ARAUTO

Casa e Arena Arauto, uma defronte à outra, receberam incontáveis pessoas na quarta
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Festa da Alegria 
e da multidão

No Poliesportivo, Palco Arauto lotou na estreia

PAlCO ARAUTO (Poliesportivo)
Sexta-feira: DJ Felipe Chaves (residen-
te), Augusto & Rafael, Dj Stefan Fetzer, 
Raztilho, DJ Rodrigo Severo, Anderson & 
Matheus, Projeto NoBeat, Sche Rodrigues 
e Banda, DJ leo Bald

Sábado: DJ Felipe Chaves (residente), 
DoubleFace, Henrique & Marcelo, Paulinho 
e a Rapaziada, K-róu, Baile do Djeff, Crazy 
Clowns DJs

sões, agroindústrias, praça 
de alimentação e espaços 
de shows e diversão, como 
a Arena Arauto Afubra e o 
Palco Arauto, no ginásio Po-
liesportivo, o público sentiu 
que pôde dar fim à contagem 
regressiva para a festa mais 
aguardada do ano e sentir a 
energia de espaços lotados já 
na primeira noite.

“As milhares de pessoas 
que estiveram na Arena 
Arauto Afubra e no Polies-
portivo animado pelas atra-
ções do Palco Arauto atestam 

o sucesso do primeiro dia, 
sem contar todos que visita-
ram a Casa Arauto, interagin-
do com a equipe. Penso que 
o propósito de engrandecer 
a Oktoberfest e aproximar o 
Grupo Arauto da comunida-
de regional foi plenamente 
atingido”, afirma o diretor 
executivo do Grupo Arauto, 
Luís Carlos Dhiel. Com a 
previsão de termômetros nas 
alturas no fim de semana, 
beirando os 40 graus, que 
venham os próximos dias, 
promessa de casa cheia.
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