
Acampamentos trazem 
clima do Enart a Sta.Cruz
Até sexta-feira, dia que iniciam as apresentações, duas mil barracas 
devem ser estruturadas em diversos pontos do Parque da Oktoberfest
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CULTURA GAÚCHA

Até sexta, centenas de amantes da cultura gaúcha devem vir dos quatros cantos do Rio Grande

GERAL 06ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2018

Cerca de duas mil barracas 
devem ser montadas pelo 
Parque da Oktoberfest, em 
Santa Cruz, para a edição 
2018 do Enart. A estimativa 
é do coordenador de acam-
pamento, Paulo Cardoso. 
Segundo ele, desta segunda-
feira, dia 12, até a sexta, dia 
16, centenas de amantes da 
cultura gaúcha devem vir 
dos quatros cantos do Rio 
Grande do Sul e também 
do Paraná, Santa Catarina e 
Mato Grosso.

Até ontem, foram 1.853 
demonstrações de interesse 
pelas áreas demarcadas para 

o acampamento dentro do 
parque. O número, segundo 
Cardoso, deve ultrapassar os 
dois mil, pois ainda é possí-
vel garantir um espaço. Para 
isso, conta ele, é preciso ir 
pessoalmente ao Parque da 
Oktoberfest, realizar o ca-
dastro e demarcar o local. Na 
manhã desta segunda, várias 
barracas já eram montadas 
para o evento que só inicia 
na sexta. “Infelizmente, não 
há sombra para todos. Por 
isso, muitos chegam cedo e 
garantem os melhores espa-
ços”, destaca ele.

ACAmpAmENtO 
pREmIADO
A exemplo de outros anos, 

o melhor acampamento será 

reconhecido, no domingo, 
no momento das demais pre-
miações. Conforme Cardoso, 
todos os acampamentos são 
visitados durante o fim de 
semana e os cinco melho-
res são apontados para o 
Movimento Tradicionalista 
Gaúcho (MTG), que visitará 
os locais e definirá o vence-
dor. Os pontos avaliados, 
segundo o coordenador, 
são a evidência da cultura 
gaúcha na montagem do 
acampamento, inspirados na 
tradição milenar. “O prêmio 
é um troféu. Temos a cultura 
de não premiar com dinhei-
ro, para apenas apaixonados 
pelo Enart participarem da 
disputa”, explica.

O mês de novembro é 
sempre muito esperado pelo 
aposentado Leonor Gol-
denberg e a esposa, Zafira, 
frequentadores dos CTGs 
Lanceiros e Estância Velha. 
Mesmo morando em Santa 
Cruz, o casal prefere trocar 
o conforto de casa por um 
espaço privilegiado no even-
to que evidencia a cultura 
gaúcha que os dois, com 76 
anos, tanto amam e valori-

zam. Goldenberg, na manhã 
de ontem, já se esforçava na 
montagem da barraca, onde 
ele e a amada, juntos, teste-
munharão o Enart, evento 
que participam desde a pri-
meira edição. “Nossa vida é 
pela tradição. Já fui patrono 
de CTG, declamador”, conta, 
alegre, salientando que os ne-
tos, desde bebês, já frequen-
tavam CTGs e descansavam 
em uma cama improvisada 

debaixo da mesa. “Venham 
conhecer nosso evento, va-
lorizar a cultura e participar 
desta festa”, convida. 

Até sexta, ele continuará 
acertando os últimos detalhes 
e planejando a programação 
do fim de semana. O coste-
lão, para ser dividido com 
os amigos, e a presença no 
Poliesportivo, para prestigiar 
as danças, já estão certos nos 
planos do casal.

Para Leonor e Zafira, a melhor época do ano

pRONtO AtENDImENtO
O Hospital Vera Cruz prioriza processos de melhorias no 

Plantão de Urgência e Emergência. Todos os pacientes estão 
sendo triados pela enfermeira e conforme classificação de 
risco, são atendidos e orientados sobre o funcionamento 
dos serviços de urgência. A equipe da emergência busca 
salvar vidas. Algumas pessoas que buscam atendimento de 
consulta estão relatando a demora no atendimento. Estamos 
trabalhando com muita atenção, incansavelmente, para 
reduzir este tempo de espera, mas é importante informar 
que sempre que chegar um paciente com mais gravidade 
(conforme classificação de risco), esse terá a preferência no 
atendimento de urgência. A demora no atendimento jamais 
é ocasionada por má vontade da equipe. Uma unidade de 
urgência e emergência foca primeiramente os casos com 
mais gravidade. Também, todas as informações do paciente 
precisam ser cadastradas e geradas em sistemas informati-
zados, o que também necessita de tempo. Destacamos que 
a opinião do cliente é muito importante para nós. Então, em 
caso de insatisfação em relação ao atendimento, gostaríamos 
de tomar conhecimento com brevidade, através dos serviços 
internos de ouvidoria.

pOStO DE COLEtA – EXAmES LABORAtORIAIS 
No Hospital Vera Cruz funciona o posto de coleta de exa-

mes do Laboratório Ana Nery. No posto de coleta são realiza-
dos exames de sangue, fezes e urina - em caráter de urgência/
emergência e eletivos. Os atendimentos são prestados em 
caráter particular, convênios e SUS. Informamos que alguns 
exames, mesmo sendo solicitados em caráter de urgência, 
como Urocultura (exemplificando), podem demorar de três 
a quatro dias para serem concluídos, devido ao tempo de 
processamento. Este período está relacionado ao próprio 
exame, que necessita do tempo de observação. Nos demais 
prestadores também é necessário o mesmo tempo para fi-
delidade do resultado.

pRÊmIOS DA RIFA
1º Prêmio: Hospedagem em Gramado, Serra Gaúcha, com 
acompanhante/Agência Premiére Viagens
2º Prêmio: Forno Elétrico/Sul Peças
3º Prêmio: Furadeira Tramontina/Bonnemberger Mat. Const.
4º Prêmio: Torneira elétrica/Central Mat. El., Hidr. e Acab.
5º Prêmio: Vale-compras de 100,00/Hello Modas
6º Prêmio: Vale-compras de 100,00/Josi Modas
7º Prêmio: Vale-compras de 100,00/Afubra
8º Prêmio: Vale-compras de 100,00/Afubra
9º Prêmio: Vale-compras de 100,00/Afubra
10º Prêmio: Armação de óculos/Ótica Diniz
11º Prêmio: Geometria e balanceamento/Sandro Pneus
12º Prêmio: Ventilador de teto com luminária/Gasima
13º Prêmio: Colcha de solteiro/Lúcia Wink
14º Prêmio: Trilho de mesa em crochê/Lucia Wink
15º Prêmio: Cadeira de praia/Sicredi
16º Prêmio: Cadeira de praia/RS Pinturas 99949-6904

Com apenas R$ 3,00 você ajudará o HVC e concorrerá a 
estes prêmios. Participe! As rifas estão à venda na recepção 
do hospital.


