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Certamente o investimento autoriza-
do pelo governo federal deverá trazer 
grandes benefícios para o município 
e região. Nos dias de hoje, a ligação 
rápida com grandes centros é de vital 
importância para os vários setores da 
sociedade. A instalação de um novo ae-
roporto em Caxias do Sul proporcionará, 
portanto, abertura de novas e maiores 
possibilidades em prol da Serra Gaú-
cha. A operação do aeroporto necessita 
de vários profissionais do setor aéreo, e 
estar preparado para este acontecimen-
to poderá representar oportunidade de 
ingresso nesse mercado de trabalho.

Localizado no distrito de Vila Oliva, o 
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Uma atividade empresarial é fun-
damentada por recursos financeiros 
e energia humana. O impacto da ener-
gia humana no sistema empresarial é 
dinâmico, podendo se alterar a cada 
momento, impulsionado por fatores 
internos e ou externos das pessoas. 
Por ter esta característica, a energia 
das pessoas envolvidas no negócio 
deve ser administrada, na intenção 
de harmonizar um determinado pa-

projeto do novo aeroporto, amplamen-
te estudado para sua execução, encon-
tra-se em área adequada para as atu-
ais exigências dos órgãos de aviação 
internacionais. Deverá permitir maior 
capacidade de operação de aeronaves, 
devido a uma pista de pouso e decola-
gens maior que a do atual aeroporto, 
meteorologia favorável e ausência de 
fatores limitantes, como emissão de 
ruído após determinados horários.

A operação aeroportuária é com-
posta por vários setores, tais como: 
gerenciamento de tráfego aéreo, pilo-
tagem de aeronaves, planejamento de 
voos, logística de cargas, etc. Podendo 
possuir movimento máximo aproxima-
do de 1 milhão de passageiros por ano, 

drão. Este fenômeno gera a sinergia 
com foco no propósito. Este é o fluxo 
de energia esperado que resultará 
em melhoria contínua, oportunizando 
o crescimento da corporação.

Fazer acontecer esta situação é o 
conhecido “pulo do gato”. Administrar 
de forma eficaz o conjunto das ener-
gias individuais das pessoas, para 
que forme um fluxo único na direção 
dos interesses comuns, pode ser au-
ferido, interferindo no “meio” onde 
elas estão. É semelhante a um aquá-

espera-se uma demanda de pessoal 
habilitado para trabalhar no novo ae-
roporto. O elevado nível de segurança 
atribuído à aviação inclui a formação 
exigida para capacitar quem deseja 
trabalhar nesse meio.

Sendo esse o maior investimento da 
aviação regional do Brasil na atualida-
de, é motivo de grande satisfação para 
a região e, também, reconhecimento 
de sua importância e relevância na in-
tegração nacional. Caso as estimativas 
do Ministério da Infraestrutura se cum-
pram, tendo início das obras em 2022, 
o aeroporto ficará pronto em 2026. 
Assim sendo, aos interessados em tra-
balhar na área, existe a disponibilidade 
de tempo para buscar a qualificação 

rio, onde, através da água, pode-se 
interferir em todos os peixes que ali 
se encontram, com foco no seu bem-
-estar que, neste caso, é o padrão 
desejado. A melhoria contínua da em-
presa implica, também, em gerenciar 
a energia das pessoas que formam o 
clima do ambiente empresarial. 

Isto é executado a partir de uma 
gestão estratégica no ambiente em-
presarial, meio que contém todas as 
partículas de energia do negócio. A in-
terferência efetiva na energia total do 

necessária. Por isso é importante ini-
ciar o planejamento e a preparação es-
senciais à realização dos objetivos.

Através do Centro Universitário Unif-
tec, instituição de ensino superior qua-
lificada pelo Ministério da Educação 
(MEC), a região conta com curso de 
graduação destinado a preparar profis-
sionais que almejam o setor da aviação 
civil. O curso de Ciências Aeronáuticas 
possui duração de seis semestres e 
aborda áreas de gestão de aviação civil 
e pilotagem de aeronaves.
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referido ambiente é oportunizada por 
meio de impactos positivos, controla-
dos por um sistema quântico instru-
mental. Profissionalmente, contamos 
com centenas de resultados eficazes 
em empresas, impactando de forma 
controlada o fluxo de energia do negó-
cio com o auxílio da Reprogramação 
Quântica do Ambiente Básico.
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Sempre todo acontecimento ruim, 
maldoso e nocivo, é constantemente 
muito comentado, pelas pessoas e am-
plamente destacado pela mídia. Hoje 
pretendo mudar a praxe e manifestar 
fato que normalmente é omitido, mas 
que merece profundo destaque.

Em duas vezes fui, em dias quase 
que consecutivos, na Prefeitura Mu-
nicipal, nesta administração, a fim de 
resolver assuntos de meu interesse. 
Na primeira vez, para entregar um do-
cumento particular para a secretária 
passar ao senhor prefeito.

Já no balcão de informações fui 
surpreendido pela atenção, rapidez 
e respeito com que fui atendido. 
Dali dirigindo-me à Secretaria, onde 
encontrei diversos funcionários que 
me cumprimentaram e me pediram 
se precisava de alguma ajuda. Che-
gando ao gabinete da secretária fui 
recebido por ela, de pé enquanto 
colocava-se a minha disposição com 
atenção e simpatia. Fiquei impressio-
nado com tamanha consideração que 
recebi de quem encontrei, o que me 
fez julgar ser este um dia desses pro-
pícios em que tudo fica bem. 

Dias depois, necessitei ir ao Ceac, 

para minha filha, anexo ao prédio da 
rua 14 de Julho, onde funcionam di-
versos gabinetes da prefeitura. Ao 
entrar, dirigi-me ao balcão de aten-
dimento, fui prontamente atendido e 
solicitei onde deveria ir para resolver 
meu assunto. O funcionário cordial-
mente saiu do balcão, fazendo gran-
de volta, pediu que o seguisse e me 
levou ao local procurado deixando-me 
na porta. Tão prontamente entrei fui 
atendido por um dos dois funcioná-
rios, embora ambos tenham se levan-
tado da cadeira para atender-me, com 
toda educação, presteza e atenção.

Comentei com minha filha este fato 

surpreendente de atenção, dedicação, 
respeito e prontidão que nunca encon-
trei na Prefeitura em administração 
passadas, quando era atendido de “má 
vontade”. Ela confirmou ter recebido a 
mesma deferência nas diversas vezes 
que necessitou ir ao Poder Executivo, 
da mesma forma com que fui tratado.

Novos tempos figuram surgir, pois a 
população está sendo atendida como 
cidadã consciente e importante. Para-
béns à Administração por demandar 
gestos como estes que gratificam e sa-
tisfazem a todos os munícipes.
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