
Dia 06 – Sexta-feira
20h30min, abertura

Dia 08 - Domingo
19h, Você e a Paz

Dia 11 - Quarta-feira
20h, espetáculo Noel em 
busca da cor do Natal

Dia 12 - Quinta-feira
20h, Banda do Noel, no 
palco e Itinerante

Dia 13 - Sexta-feira
20h, Orquestra de Violões 
de Gramado 

Dia 14 – Sábado
10h, Banda do Noel, no 
palco e itinerante
20h30min, desfile Natalino, 
na rua Marechal Floriano

Dia 15 – Domingo
20h, Natal em Cordas com 
Marcello Caminha

Dia 17 - Terça-feira
20h - Santa Brass Band

Dia 18 – Quarta-feira
20h, espetáculo Alma 
Única

Dia 19 - Quinta-feira
20h, Espetáculo Noel em 
busca da cor do Natal
21h, Banda do Noel

Dia 20 - Sexta-feira
20h, Orquestra Teutônia 
com o Espetáculo Volta ao 
Mundo com a Música

Dia 21 - Sábado  
10h, Banda do Noel, no pal-
co Noite Feliz e itinerante
20h30min, desfile natalino, 
na rua Marechal Floriano

Dia 22 - Domingo
20h, coro natalino com 
Orquestra da Unisc

ATRAÇÕES DA CHRISTKINDFEST 

Magia do Natal se 
espalha nas cidades
Em Santa Cruz do 
Sul e Vera Cruz, 
destaque das 
programações são 
os desfiles, realizados 
nas ruas do Centro

Em Santa Cruz, programação inicia em 6 de dezembro

EM DEZEMBRO

TALIANA HICKMANN
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Com o fim de ano se 
aproximando, a ma-
gia do Natal começa 

a se espalhar pelas cidades. 
A abertura da programação 
natalina em Santa Cruz do 
Sul será em 6 de dezembro, 
às 20h30min, com bênção 
ecumênica, chegada do Papai 
Noel, show de fogos e apre-
sentações. As atividades da 
Christkindfest 2019 vão até o 
dia 22 de dezembro, na Praça 
Getúlio Vargas, onde será 
instalado o Palco Noite Feliz. 
Já em Vera Cruz, a programa-
ção inicia em 1º de dezembro, 
na Praça José Bonifácio. Nos 
municípios, o destaque das 
festividades fica por conta 
dos tradicionais desfiles. Na 
terra da caixa d’água, eles 
serão em 8 e 21 de dezembro, 
a partir das 19h45min, na 
rua Cláudio Manoel; e em 
Santa Cruz, em 14 e 21 de 
dezembro, às 20h30min, na 
rua Marechal Floriano.

Pelo Palco Noite Feliz, 
em Santa Cruz, vão passar 
diversas atrações como o 
espetáculo “Noel em busca 
da cor do Natal”, a Banda do 
Noel, a Santa Brass Band e a 
Orquestra Teutônia. A Casa 
do Papai Noel vai funcionar, 

PELÍCULA VÍDEO

Um tema fascinante que tenho investido bastante 
meu tempo ultimamente e que ainda é muito des-
prezado no mercado de trabalho é a neurociência 
comportamental, principal responsável pela coorde-
nação das nossas atividades diárias, voluntárias e/
ou involuntárias.

Algumas empresas já têm se beneficiado com sua 
aplicação junto aos seus profissionais, deixando-os 
mais felizes, hiper criativos, com produtividade acima 
da média, focados nas metas e nos resultados.  

Acontece que nossa mente consciente é respon-
sável por apenas 5% de todas as atividades que de-
sempenhamos no dia a dia e 95% provém da mente 
do subconsciente. 

Onde quer que estejamos, cada vez mais é pre-
ciso ter uma mente bem treinada, saudável, ativa e 
produtiva. Através da automotivação, da empatia, da 
gentileza, cultivar um cérebro repleto de ideais positi-
vos. O diamante-pessoa precisa lapidação constante. 

A neurociência comportamental aponta que esta-
mos cercados de pessoas com pensamento lógico, 
mas sem inteligência suficiente para expressar suas 
ideias com começo-meio-fim; de pessoas excepcio-
nais em filosofar, com embasamento teórico brilhante, 
no entanto, sem inteligência capaz de transformar 
tudo isso em valor. Conclui-se que a maioria das pes-
soas domina determinadas áreas do conhecimento, 
mas são limitadas em outras. 

É possível desenvolver a inteligência? Sim, é 
possível. A neurociência aponta que a inteligência é 
resultado de dois fatores: genética e experiência de 
cada um. O raciocínio lógico e o talento para a músi-
ca, por exemplo, sofrem maior influência da genética. 
Mas, no geral, tudo indica que os genes e o ambiente 
contribuam em igual proporção na formação da in-
teligência humana. 

É importante considerar que a vida da pessoa até 
os 25 anos é a que causa mais impacto ao cérebro, 
podendo até adquirir mais sabedoria após isso, mas 
não se tornando mais inteligente. Por isso, quanto 
mais idade avançada, mais dificuldade a pessoa terá 
para mudar seu perfil de inteligência. 

Observo que nas empresas sempre tem algum 
profissional brilhante, com talento fora do comum, 
superespecialista, mas que, no entanto, em algum 
momento começa a ficar acomodado, sem ambição 
para crescer. Ironicamente, além de não deixar ne-
nhuma marca na empresa, esse tipo de profissional 
não é capaz sequer de exercer um cargo de liderança. 

As empresas ainda contratam pelo currículo e 
demitem pelo comportamento. Será que não chegou 
a hora de investirem em Soft Skills?

Poderá ler mais a 
respeito desse tema em 
www.institutoclaitonfernandez.srv.br

GERAL09 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019

Vera Cruz intensifica preparativos para o desfile

ACIMA DA MÉDIA
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das 18h30min às 22h30min.  
Também estarão à disposi-
ção do público os passeios 
com o Dindinho da Alegria, 

de segunda a sexta-feira, a 
partir das 18 horas e, sábados 
e domingos, a partir das 14 
horas. 

A programação natalina de 
Vera Cruz será divulgada na 
próxima semana. Mas, a Secre-
taria de Cultura adianta que a 
partir do dia 1º de dezembro, o 
público vai prestigiar diversas 
atrações. Entre elas, desfile 
da Acisa, Cantata de natal, 
mostra cultural, Natal Gospel 
e apresentações musicais. 
Além disso, a Casa do Noel 
será preparada na Praça José 
Bonifácio, onde haverá inte-

ração com personagens. Os 
tradicionais desfiles vão pas-
sar pela rua Cláudio Manoel 
nos dias 8 e 21 de dezembro, 
a partir das 19h45min. 

Neste ano, a passeata vai 
contar com dois carros alegó-
ricos, alas com duendes, fadas, 
anjos, noelitas, cozinheiras 
e seus doces de natal, solda-
dinhos, mágicos, palhaços e 
bailarinas, bem como o trenó 
do Papai Noel. “Queremos 

novamente fazer com que o 
desfile seja um sucesso, tanto 
pelo número expressivo de 
público quanto pela quali-
dade”, frisa Vinícius Hochs-
cheidt, integrante da equipe 
organizadora.

 As inscrições para quem 
quiser desfilar vão até 23 
de novembro, direto na Se-
cretaria, pelo telefone (51) 
3718-1826 ou na página da 
Secretaria no Facebook.


