
Vera Cruz
14h, desfile farroupilha, na rua Cláudio Manoel, Centro.
15h, extinção da Chama Crioula, na Praça José Bonifácio.
16h, grupo Novos Gaúchos, na Praça José Bonifácio.
Santa Cruz
9h, desfile farroupilha na rua Ernesto Alves, Centro. 
20h, baile gaúcho com o grupo Novos Tropeiros, no Gal-
pão Crioulo do Parque de Eventos.
00h, extinção da Chama Crioula, no Parque de Eventos.
Vale do Sol
Pela manhã, programação para integrantes do projeto 
Pessoas com Deficiência, no CTG Tropeiros do Vale.
14h, desfile farroupilha, saindo do CTG Tropeiros do Vale.

PROGRAMAÇÃO NO 20 DE SETEMBRO

Desfiles encerram 
Semana Farroupilha
Em Santa Cruz, ato vai 
ocorrer às 9 horas, na 
Ernesto Alves. À tarde, 
é a vez de Vera Cruz, a 
partir das 14 horas, na 
rua Cláudio Manoel

Desfiles levam tradição gaúcha para as ruas centrais

TRADIÇÃO GAÚCHA
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Nos últimos dias, o 
povo gaúcho mos-
trou de forma ainda 

mais evidente sua paixão 
pela cultura tradicionalista. 
Nas cidades, espalharam-se 
amantes e apreciadores da 
dança, dos pratos típicos, da 
indumentária, do chimarrão e 
da música do Rio Grande do 
Sul. Essa sexta-feira, dia 20, 
além de celebrar o Dia do Gaú-
cho, marca o encerramento da 
Semana Farroupilha, data em 
que também ocorre o desfile. 

Em Santa Cruz do Sul, a 
partir das 9 horas, 18 entida-
des desfilam pela rua Ernesto 
Alves, no Centro.  Segundo a 
presidente da Comissão dos 
Festejos Farroupilha, Janice 
Rocha, são esperadas cerca 
de 1.500 pessoas para desfilar. 
Após, ocorre a confraterni-
zação das entidades junto ao 
Parque de Eventos, com chur-
rasco e treino de laço, à tarde, 
na Pista de Rodeio. A partir 
das 20 horas, a gauchada 
vai dançar ao som do Grupo 
Novos Tropeiros, no Galpão 
Crioulo. A extinção da Chama 
Crioula ocorrerá à meia-noite. 
“As atividades são abertas a 
todo público sem custo para 
entrada no Parque e no baile 

ARQUIVO ARAUTO

Você conhece pessoas que vivem a vida sem se 
preocupar com o que vai acontecer? Que vivem em 
uma zona de conforto tamanha que são incapazes de 
tomar decisões e empurram tudo para depois? São 
todas características do grupo de pessoas passivas. 

Normalmente uma pessoa passiva se satisfaz com 
tudo o que tem a sua volta, não vive grandes pers-
pectivas de futuro. Se deixa levar pelas situações e 
momentos que a vida proporciona. Sobrevive em vez 
de viver, deixa a vida a levar, sem rumo. 

Onde quer que este tipo de pessoas se encontrem, 
no convívio familiar, profissional, universitário, junto 
à sociedade em geral, elas irão sempre agir passiva-
mente diante de qualquer situação. Estão satisfeitas 
com tudo, não reagem a nada. 

É verdade que uma pessoa passiva tem o hábito de 
levar a vida com mais leveza, sem muitas cobranças, 
no entanto, perde muitas oportunidades de desenvol-
vimento pessoal e profissional. Esse tipo de pessoas 
apresenta características como: 

1. Dificuldades para tomar decisões
2. Não assume responsabilidades
3. Sem planos e projetos de vida
4. Costuma procrastinar
5. Não sabe lidar com novas situações, pressão e 

desafios
6. Dependência emocional 
7. Não aceitam críticas e erros
O grande desafio reside em encontrar o equilíbrio 

mental e emocional. É dar um basta às influências 
que outras pessoas possam estar gerando, é tomar 
as rédeas da vida diante das circunstâncias que se 
apresentam. É possível, sim, virar o jogo. 

Aqui cabe uma pergunta que só você pode res-
ponder: que tipo de pessoa você é?

Observo ainda no dia a dia muitas pessoas pre-
cisando de ajuda para restabelecer a autoestima e a 
autoconfiança, com dificuldades para implementar 
mudanças de mentalidade em razão da rápida trans-
formação de tudo o que as cerca. Isso demonstra 
a fragilidade em conseguir lidar com os desafios 
da vida, de administrar os sentimentos, o que faz a 
pessoa estacionar sua vida, à espera da solução pelo 
tempo. 

Como resolver essa passividade? Desenvolvendo 
um comportamento assertivo. É a habilidade de dizer 
“sim” e “não” ante às situações que se apresentam no 
dia a dia da pessoa. Para isso é importante que ela 
reconheça e trabalhe suas fraquezas e limitações, não 
se sinta inferiorizada, evite agradar a tudo e a todos. 

Pessoas assertivas desenvolvem sua inteligência 
emocional, têm o controle da situação e quando 
necessário, estão prontas para tomarem as melhores 
decisões para sua vida.

Poderá ler mais a respeito desse tema em 
www.institutoclaitonfernandez.srv.br.
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gaúcho. Além disso, a segu-
rança estará reforçada durante 
o dia todo”, frisa Janice.

Vera Cruz dá início ao des-
file farroupilha às 14 horas, na 
rua Cláudio Manoel, Centro. 
Às 15 horas, será extinta a 
Chama Crioula na Praça José 
Bonifácio e, na sequência, 
prendas, peões e o público em 
geral são convidados a parti-
cipar do baile com os Novos 
Gaúchos, que ocorre no local.  

VALE DO SOL
Pela manhã em Vale do Sol, 

no feriado de 20 de setembro, 
haverá programação para os 
integrantes do projeto Pessoas 
com Deficiência, com ativida-
des e brincadeiras, no CTG 
Tropeiros do Vale, em Linha 
Cristina. Como também, al-
moço e bênção do pastor Car-
los Wendland. Às 14 horas, 
inicia o desfile farroupilha, 
que vai sair do CTG - passan-
do pelo Centro e retornando 
para o CTG - e vai contar com 
a participação dos integrantes 
do projeto. 


