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Candeeiro busca verba 
para custear o Enart
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Depois de cinco anos, o 
CTG Candeeiro da Amiza-
de, de Vera Cruz, retorna ao 
Encontro de Artes e Tradição 
Gaúcha (Enart), na modalida-
de danças tradicionais Força 
B. Mas até lá, o grupo tem 
um árdua tarefa: buscar re-
cursos para a indumentária, o 
transporte e a parte musical. 
Tanto que uma arrecadação 
online, no valor de R$ 5 mil, 
está sendo feita. A grande fi -
nal do Enart ocorre em Santa 
Cruz do Sul, no Parque da 
Oktoberfest, nos dias 16, 17 
e 18 de novembro. 

O instrutor Alex Martin 
diz que há um engajamen-
to grande da comunidade 
compartilhando a vaquinha 
online. Mas, por enquanto, o 
valor pedido está longe de ser 
arrecadado. Criada no último 
dia 21, a vaquinha conse-
guiu R$ 380 até a tarde desta 

quarta-feira, dia 30. Mesmo 
que este valor não chegue, o 
grupo não cogita deixar de 
participar do Enart. 

EXPECTATIVA
Mesmo na busca deste su-

porte, o grupo não se deixa 
abater. Treina normalmente 
quatro vezes por semana, 
de três a quatro horas em 
cada vez. “A nossa expecta-
tiva está muito grande. É um 
grupo novo, em que de 30 
integrantes, apenas quatro 
participaram de um Enart”, 
enfatiza.

A confi ança também trans-
parece por causa dos bons 

Para conseguir o valor, o 
CTG criou uma vaquinha 

online. Quer ajudar? 
Acesse o site: www.

vakinha.com.br e digite 
“CTG Candeeiro da 

Amizade” no campo
de busca. 

MAIS DOAÇÃO
A Administração Municipal doou R$ 1.260 para o CTG. 
O valor, entregue pelo prefeito Guido Hoff, pelo Se-
cretário de Cultura, Marcelo Henrique Carvalho, e pelo 
presidente da Câmara, Eduardo Viana, no entanto, não 
saiu dos cofres públicos. Na comemoração do Dia do 
Servidor, realizada na última sexta-feira, dia 26, cada 
participante colaborou com R$ 10 para custear as des-
pesas do almoço. Porém, os servidores também foram 
valorizados pelo comércio local, que doou boa parte 
dos alimentos à confraternização. Com isso, o restante 
não utilizado foi repassado ao CTG.

Vale do Sol 
em história

FOI NOTÍCIA
HÁ 30 ANOS

Coincidências à parte, 
mais ou menos nesta épo-
ca, há 30 anos, temporal 
de granizo arrasou lavou-
ras de fumo pelo interior 
de Vera Cruz. As localida-
des mais atingidas foram 
Vila Progresso, Tapera, 
Linha Henrique D’Ávila e 
arredores. O prejuízo este-
ve estampado na capa do 
Vera-cruzense do dia 28 
de outubro de 1988. Aliás, 
28 de outubro, que mais 
tarde foi escolhido para se 
tornar o Dia do Produtor 
de Tabaco.
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Está se aproximando a comemoração pelo aniversário de 
Vale do Sol e o Tempo do Epa de hoje resgata uma imagem 
que pode ser vista por quem prestigia as sessões da Câmara 
de Vereadores do Município, pois lá existe um belo acervo que 
evidencia momentos históricos, como esse, compartilhado 
hoje com nossos leitores. Trata-se da comemoração após a 
apuração dos votos do plebiscito que criou o município de 
Vale do Sol, em 10 de novembro de 1991. De um total de 
5.817 eleitores, compareceram 2.542 votando pelo sim, e 
2.135 pelo não. Ainda, 135 votos foram brancos ou nulos  e 
1.005 abstenções. Na imagem, feita no Clube União, em Santa 
Cruz do Sul, aparece em destaque o presidente da Comissão 
Emancipacionista, Ireno Finkler, erguido na comemoração.

Abaixo, uma homenagem feita em 2012 à Comissão 
Emancipacionista: presidente Ireno Finkler, vice-presidente 
Walmor Haas, 1ª secretária Marinez Reinke; 2º secretário 
Hardy Fischborn (IM); 1ª tesoureira Beatriz Krainovic; 2º tesou-
reiro Nelson Michel. Conselho fiscal: Sinésius Winck, Aloísius 
Rohlfes (IM), Almiro Becker. Suplentes: Élio Bringmann, Benno 
Kist e Valdomiro Scherer.

resultados obtidos. Em Santo 
Ângelo, quando conquista-
ram a vaga para a fi nal do 
festival, fi caram em terceiro 
lugar dentre 26 grupos. Além 
disso, das três inter-regionais, 
eles obtiveram a 11ª melhor 
nota. “Nosso intuito é fi car-
mos, pelo menos, entre os dez 
melhores”, diz.

Para isso, eles ensaiam 
nove danças tradicionais, 
mais entrada e saída. São 
elas: Tatu com volta no meio; 
Tatu de castanholas; Pezinho; 
Quero mana; Chote inglês; 
Maçanico; Caranguejo; Ba-
laio; Meia cana; O Som da 
percussão (entrada); e Tudo 
é percussão (saída). A in-
dumentária usada será a 
mesma apresentada na inter
-regional, em Santo Ângelo, 
quando conquistaram a vaga 
para a fi nal.

EVENTOS BENEFICENTES
Para ajudar no custeio, o 

grupo tem realizado diversos 
eventos. Neste sábado, dia 3, 
tem almoço marmitex ao va-
lor de R$ 15, com galinhada e 
maionese. A reserva pode ser 
feita com os integrantes da In-
vernada Adulta. Além disso, 
no dia 10, o CTG apresenta 
as novas coreografi as, a par-
tir das 20h30min, em jantar 
com macarronada campeira 
e acompanhamentos. O in-
gresso custará R$ 15 e R$ 10, 
para crianças de 4 a 11 anos. 
Mais informações podem ser 
obtidas na página do CTG no 
Facebook.

BRUNA LOVATO
jornalismo@arautofm.com.br


