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VALORES DE INGRESSOS
| Adulto (por acesso): R$ 20
| Adulto (pulseira permanente): R$ 50
| Criança por acesso (10 a 12 anos): R$ 10
| Criança  pulseira permanente (10 a 12 anos): R$ 25
| Estudante por acesso(com carteira): R$ 10
| Estudante pulseira permanente (com carteira): R$ 25
| Pessoas com Deficiência: Livre
| Doadores de sangue de Santa Cruz do Sul (credencia-
dos ao Hemovida Santa Cruz): Livre

ESTACIONAMENTO:
| Automóveis: R$ 50
| Motocicletas: R$ 15
| Ônibus: R$ 150
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A partir de hoje até domingo, Santa Cruz é palco da arte e da tradição gaúcha

A cultura gaúcha estará 
em evidência neste fi m de se-
mana em Santa Cruz do Sul, 
durante o Encontro de Artes 
e Tradição Gaúcha (Enart). O 
evento, que ocorre no Parque 
da Oktoberfest, inicia nesta 
sexta-feira, dia 16, a partir 
das 17 horas, com recepção 
da Chama Crioula, chegada 
da imagem de Nossa Senhora 
Medianeira, estandarte de 
Nossa Senhora Medianeira, 
conduzidos pelos cavaleiros 
de Santa Maria. Na sequên-
cia, às 18 horas, acontece a 
abertura ofi cial do Enart, com 
a apresentação artística do 
CPF Piá do Sul, vencedor do 
Enart 2017.

O sorteio das danças tra-
dicionais da Força A está 
marcado para as 20 horas. As 
eliminatórias - bloco 1 aconte-
cem às 20h15min, no Ginásio 

Poliesportivo. Já o sorteio das 
danças tradicionais da Força 
B ocorre às 20h15min, en-
quanto as eliminatórias estão 
previstas para as 20h30min, 
no Pavilhão 2.

Além das danças tradi-
cionais, durante o Enart será 
possível conferir as modali-
dades Intérprete Solista Vo-
cal, Trovas e Pajada, Chula, 
Danças Gaúchas de Salão, 
Declamação Feminina e Mas-
culina. As apresentações 
vão acontecer em diferentes 
palcos, conforme cada mo-
dalidade.

Neste ano, a Invernada 
Adulta do CTG Candeeiro  
da Amizade volta com tudo 
para os tablados, na Força 
B. Vera Cruz também estará 
representada na Chula pelos 
peões Lucas Teixeira e Alan 
Moraes, do CTG Candeeiro.

Chula terá Lucas 
Teixeira e Alan Moraes
Na Chula, o CTG Candeei-

ro da Amizade também estará 
bem representado, com as 
participações dos chuleadores 
Lucas Teixeira, de 21 anos e 
Alan Moraes, de 20 anos. A 
partir das 9 horas de sábado, 
inicia o sorteio das duplas.
Serão 36 chuleadores que vão 
disputar. Desses, 12 passam 
para semifi nal e seis para a 
fi nal, que ocorre no domingo.

Este é o quarto ano que 
Lucas Teixeira participa do 
Enart. Segundo ele, os en-
saios são bem intenso e a 
preparação para o fim de 
semana vem de meses de 
treino. Como Lucas e Alan 
ainda dançam na Invernada, 
os ensaios são mais cansati-
vos. “Quando fi zemos o que 
amamos, cansaço nenhum 
consegue nos derrubar”, de-

clara. “O resumo disso tudo 
é dedicação e amor pela arte. 
É ser um adorador dessa 
modalidade desde pequeno 
e conseguir chegar aos palcos 
do Enart é algo que não tem 
preço”, completa.

Alan Moraes, que parti-
cipa pela primeira vez, está 
feliz com a conquista. “Para 
chegar ao tão esperado Enart 
você precisa se dedicar. A 
preparação e o empenho são 
vitais para um bom resulta-
do”, acredita o jovem.

Para o chuleador, este ano 
é diferente, pois há quatro 
anos que dança Chula, é o 
primeiro que conseguirá 
participar do evento, por não 
sofrer com lesões. “Sempre 
me dediquei, mas lesões não 
me permitiam participar. 
Estou feliz”, fi naliza.

Invernada se apresenta hoje à noite
Depois de cinco anos afas-

tada dos tablados do Enart, 
a Invernada Adulta do CTG 
Candeeiro da Amizade, de 
Vera Cruz, volta com tudo 
para o evento que reúne tra-
dição e arte gaúchas. O grupo 
se apresenta nesta sexta-feira 
à noite, sendo o terceiro do 
bloco 1, da Força B. “Sortea-
remos três danças, de nove 
que são necessárias na Força 
B: uma de roda, uma de fi la e 
uma de pares independentes. 
A ordem da apresentação 
começa pela entrada, depois 
as três danças e por último 

a saída”, explica um dos 
membros da coordenação do 
grupo, Tiago Santos. Desde a 
semana passada, os ensaios 
têm sido bem intensos e ocor-
rem praticamente todos os 
dias. São três horas de ensaio 
diário e quatro horas no fi m 
de semana.

Segundo Santos, a propos-
ta este ano foi ousada. “Deci-
dimos fazer a entrada sobre 
as percussões que compõem 
a cultura gaúcha, que são o 
cajon, leguero e o pandei-
ro, contando suas origens”, 
adianta com breve resumo. 

“A saída, em especial, vai 
ser bem surpreendente para 
quem não viu, por ser expres-
siva e alegre”, completa. 

Tiago Santos reforça a 
alegria em voltar ao Enart. 
“Para mim foi uma emoção 
indescritível, pois fi z parte do 
grupo antigo que participou 
de 2009 a 2013, e agora com 
a nova formação”, sublinha. 
“Temos um grupo bem re-
novado. Praticamente 80% 
jamais dançou um Enart. 
Estamos lidando com o ner-
vosismo, que é normal, mas 
muito confi antes”, garante. 

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO 

FO
TO

 A
RQ

U
IV

O
 =

AR
AU

TOA cultura gaúcha estará Poliesportivo. Já o sorteio das 

Parque da Oktober vira tablado do Enart

  Danças Tradicionais FORÇA A
  Palco A – Ginásio Poliesportivo
| Sexta-feira (dia 16):
20 horas: Sorteio das Danças do 1º 
Grupo – Bloco 1
20h15min: Eliminatória Danças 
Tradicionais – Bloco 1
| Sábado (dia 17):
8h15min: Sorteio das Danças do 1º 
Grupo – Bloco 2
8h30min: Eliminatória Danças 
Tradicionais – Bloco 2
12h45min: Sorteio das Danças do 
1º Grupo – Bloco 3
13 horas: Eliminatória Danças Tra-
dicionais – Bloco 3
17 horas: Sorteio das Danças do 1º 
Grupo – Bloco 4
17h15min: Eliminatória Danças 
Tradicionais – Bloco 4
20 horas: Sorteio das Danças do 1º 
Grupo – Bloco 5
20h15min: Eliminatória Danças 
Tradicionais – Bloco 5
Na modalidade Danças Tradicionais 
Força A classificam-se 20 grupos 
para a final de domingo.
| Domingo (dia 19):

8h45min Sorteio 1º Grupo – Final 
Danças Tradicionais
9 horas: Final Danças Tradicionais 
– Força A
19 horas: Solenidade de Encerra-
mento do ENART com participação 
especial do campeão do Fegadan 
– Festival Gaúcho de Danças – CTG 
Imigrantes e Tradição.
  Danças Tradicionais FORÇA B
  Palco B – Pavilhão 2
| Sexta-feira (dia 16):
20h15min: Sorteio das Danças do 
1º Grupo – Bloco 1
20h30min: Eliminatória Danças 
Tradicionais – Bloco 1
| Sábado (dia 17):
8h15min: Sorteio das Danças do 1º 
Grupo – Bloco 2
8h30min: Eliminatória Danças 
Tradicionais – Bloco 2
12h45min: Sorteio das Danças do 
1º Grupo – Bloco 3
13 horas: Eliminatória Danças Tra-
dicionais – Bloco 3
17 horas: Sorteio das Danças do 1º 
Grupo – Bloco 4
17h15min: Eliminatória Danças 

Tradicionais – Bloco 4
20 horas: Sorteio das Danças do 1º 
Grupo – Bloco 5
20h15min: Eliminatória Danças 
Tradicionais – Bloco 5
Nas Danças Tradicionais Força B 
classificam-se 20 grupos para a 
Final
| Domingo (dia 18): 
8h45min: Sorteio 1º Grupo – Final 
Danças Tradicionais
9 horas: Final Danças Tradicionais 
– Força B
19 horas: Solenidade de Encerra-
mento – Palco A.
  Chula
  Palco F – Lonão da Chula
| Sábado (dia 17):
9 horas: Eliminatória Chula
Na modalidade Chula classificam-
se 12 concorrentes para sábado à 
noite e seis para a final.
| Domingo (dia 18):
9 horas: Final da Chula
Entrega da premiação: A entrega 
dos troféus será no palco F, em 
1h30min após o encerramento da 
modalidade.


