
Programação abre 
com desfile de moda 
Tradicional evento 
da Acisa dá início
às atrações de fim 
de ano em Vera Cruz, 
a partir das 19 horas 
deste domingo

Alguns figurinos já estão prontos para o desfile de Natal
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A  partir deste domingo, 
dia 1º de dezembro, o 
público poderá acom-

panhar uma série de atrações 
em Vera Cruz. Isso porque 
terá início a programação de 
Natal, que se estende até o 
dia 23. Para começar a magia 
da data, neste domingo, às 
19 horas, tem o Desfile Show 
da Acisa, que ocorre na rua 
Cláudio Manoel, em frente à 
Praça José Bonifácio.

Ao todo, oito lojas vão levar 
à passarela as tendências da 
estação mais quente do ano, 
bem como looks que podem 
ser uma boa opção para as 
festas de fim de ano. Mais de 
35 modelos, entre mulheres, 
homens e crianças, vão apre-
sentar ao público as novida-
des das lojas: Belli e Guto, 
Loja Lersch, Linda Lua, Star 
Machine, Rosa Pink, Renove, 
Rose Modas e Modas Dri. 

Após o desfile tem a che-
gada do Papai Noel e dos 

Durante muito tempo os estudos da neurociência 
se concentraram em doenças, principais causas de 
infelicidade e mal-estar. Nos últimos anos, no entanto, 
passou a focar também o que é saudável: como man-
ter o cérebro funcionando com saúde e alcançá-la, os 
mecanismos da felicidade, do prazer e seus benefícios. 

Interessante como o bem-estar, mais que o mal-es-
tar, envolve sensações positivas de satisfação, moti-
vação, prazer, autoestima, relacionamentos saudáveis, 
força física, proporcionando autonomia e independên-
cia sobre a própria vida.

Assim, a neurociência oferece hoje informações 
preciosas dos fatores responsáveis em proporcionar 
paz e felicidade dentro do nosso cérebro. Aliás, o cé-
rebro consome 20% da nossa energia diária e apenas 
2% da massa corporal. 

Algumas atitudes que fazem bem à saúde mental 
e neurológica:

1. Emoções: manter seu equilíbrio é fundamental 
nas tomadas de decisões excelentes. Representam a 
primeira opinião do cérebro sobre tudo o que vem até 
nós, tendo como base o banco de dados disponível 
na nossa memória.

2. Prazer: resolver problemas, alcançar resultados, 
amar as pessoas próximas a nós, são motivos para 
que nosso cérebro reconheça que estamos sendo 
bem-sucedidos, proporcionando prazer, satisfação e 
elevação da autoestima.

3. Rir e chorar: o sorriso contagia, gera felicidade e 
bem-estar. O choro também é uma emoção importan-
te. Vejamos, a perda de um ente querido, se tivermos 
um cérebro saudável, apesar da dor, iremos suportar, 
ao contrário da depressão que é um estado de tristeza 
profunda. 

4. Excessos: controle e evite 3 tipos de excessos: 
excesso de passado que gera depressão; excesso de 
presente que gera stress e excesso de futuro que gera 
ansiedade. Todos geram descontrole emocional, fazen-
do com que a pessoa não esteja 100% satisfeita, feliz.

5. Atividades físicas: a sua falta é um dos principais 
problemas da saúde mental. A sua realização, gera 
bom humor e inibe a depressão e ansiedade, além de 
permitir longevidade. 

6. Durma: o sono é essencial para o bem-estar e 
fazer o cérebro funcionar bem. 

7. Carinho: receba e ofereça, pois tem um enorme 
impacto positivo sobre o cérebro, podendo ser através 
de um simples abraço ou palavras carinhosas.

Praticar essas atitudes na nossa vida certamente 
irá gerar maior felicidade e bem-estar. Corpo são e 
mente sã, são um embasamento científico consistente 
da neurociência de que a nossa saúde física é respon-
sável por gerar uma performance de excelência do 
nosso cérebro. 

Poderá ler mais a respeito desse 
tema em www.institutoclaitonfernandez.srv.br.
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Christkindfest inicia no dia 6
Dezembro bate à porta e com ele a 

magia do Natal. Em Santa Cruz do Sul, 
uma das mais tradicionais programações 
natalinas ocorre de 6 a 22 de dezembro. 
As atividades da Christkindfest 2019 vão 
ser centralizadas na Praça Getúlio Var-
gas. Como na última edição do evento, 
no local haverá o Palco Noite Feliz, com 
apresentações viabilizadas através do fi-
nanciamento do Ministério da Cidadania 
e Pró-Cultura RS LIC. A abertura oficial 
ocorre na sexta-feira, dia 6, às 20h30min, 
com bênção ecumênica, chegada do Papai 
Noel, show de fogos e apresentações.

A programação está repleta de atrações 
artísticas e culturais, com destaque para 
os Desfiles Natalinos, nos sábados, dias 
14 e 21, às 20h30min, na rua Marechal 

Floriano. No dia 18, às 20 horas, ocorre o 
Espetáculo Alma Única, com dança, canto 
e música de câmara, em uma parceria 
entre a Assemp, Secretaria Municipal de 
Cultura e Sesc.  

ATRAÇÕES
A Casa do Papai Noel vai funcionar 

de 7 a 22 de dezembro, das 18h30min 
às 22h30min. O casal Fritz e Frida parti-
cipará da festa com seus trajes de Noel, 
com intervenções nos dias 7, 8, 15 e 22 de 
dezembro, das 19 às 21 horas. Os passeios 
com o Dindinho da Alegria também es-
tarão à disposição do público, de 7 a 22 
de dezembro, de segunda a sexta-feira, a 
partir das 18 horas, e sábados e domin-
gos, a partir das 14 horas. Mais informa-
ções no site nataldesantacruz.com.br.

personagens da Vila do Noel, 
bem como o acendimento 
das luzes de Natal. Também 
ocorre a abertura da Casa do 
Papai Noel. Ao longo da se-
mana tem mais atrações. Na 
sexta-feira, dia 6, a 2ª Festa 
de Cervejas Artesanais (Cer-
vera), na Praça. Às 19h30min, 
Caravana Coca-Cola, na rua 
Cláudio Manoel. No sábado, 
dia 7, Cantata de Natal, a par-
tir das 20 horas, na Congrega-
ção Evangélica Luterana Paz, 
da Esquina Koelzer.

DESFILE DE NATAL
O desfile de Natal é outro 

momento muito aguardado 
pelo público e neste ano terá 
novidades, conforme o secre-
tário de Cultura, Turismo, 
Esportes e Lazer, Marcelo 
Henrique de Carvalho. “Te-
remos cerca de 80 figurinos 

confeccionados novos para 
este ano, entre anjos, bailari-
nas, bonecos de neve, doceiras 
e noelitas”, adianta. “Também 
teremos um carro alegórico 
diferente. Ele estará mais vol-
tado à fé e à paz”, acrescenta 
o integrante da equipe orga-
nizadora do desfile, Vinícius 
Hochscheidt.

A estilista Dalva Mees, de 
Santa Cruz, se sente lisonjea-
da em contribuir com a con-
feccção dos figurinos. Desde 
outubro, ela e sua equipe vêm 
se envolvendo com o planeja-
mento das peças. “Adoro fa-
zer fantasias e fiquei feliz em 
contribuir”, conta. Ela adianta 
que o público vai se encantar 
com as Mamães Noelas e os 
Papais Noéis bem elaborados, 
além das cozinheiras, doceiras 
e bonecos de neve.


