
Candeeiro registra um 
dos maiores rodeios
Entre sexta-feira, sábado e domingo, cerca de quatro mil pessoas circularam 
nas dependências do CTG, que realizou a 21ª edição do Rodeio Crioulo Estadual
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presença do público

Prova de laço é uma das competições mais tradicionais no rodeio

GERAL 06ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2019

O fim de semana foi de 
reforçar os laços com o tracio-
nalismo gaúcho, durante o 21º 
Rodeio Crioulo Estadual pro-
movido pelo CTG Candeeiro 
da Amizade. O evento, que 
ocorreu entre os dias 1º e 3 de 
fevereiro, reuniu ao longo dos 
três dias cerca de quatro mil 
pessoas, sendo considerado 
um dos maiores rodeios reali-
zados pela entidade, conforme 
frisa o patrão Dilvo Schroeder. 
Ao todo, o evento reuniu 93 
equipes, três a menos do que 
a edição anterior, que con-
tou com 96 equipes. “Apesar 
de ter menos equipes, mui-
tas pessoas circularam pelo 
Candeeiro nestes três dias”, 
ressalta. 

O aumento de público, se-
gundo Schroeder, tem relação 
com as visitas que o Candeeiro 
realiza por diversas cida-
des da região, participando 
de eventos tradicionalistas. 
“Agora eles retribuíram a visi-
ta. Além de movimentar nosso 
CTG e a cidade, é uma forma 
de integrar”, avalia.

O rodeio contou com com- De Vale do Sol, grupo de amigas ressalta amor pela tradição gaúcha
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petidores e admiradores vin-
do de Vale do Sol, Lajeado, 
Sobradinho, Venâncio Aires, 
bem como de cidades mais 
distantes, como Anta Gorda e 
Forquetinha. “O acampamen-
to esteve movimentado, as 
competições também. Trans-
correu tudo bem, foi um su-
cesso”, comemora Schroeder 
ao lado do filho Daniel Schroe-
der, capataz da campeira. 

Ao longo dos três dias, os 
competidores participaram de 
provas, divididas em modali-
dades. Entre elas, patrão, ca-
pataz, piá, prenda, pai e filho, 
provas individuais, em dupla 
e em equipe, dentre outras.

PRESENÇA FEMININA 
Não é de hoje que o público 

feminino é presença maci-
ça nos rodeios, para acam-
par, torcer e competir. Júlia 

Macedo, Priscila Pozzebon, 
Andressa Baumann, Lana 
Gabe e Simone Kohl são do 
CTG Tropeiros do Vale, de 
Vale do Sol. Sentadas na pri-
meira fileira para assistir as 
provas de tiro de laço, elas 
fortaleceram a torcida pelos 
companheiros, laçadores, e 
torcer pelo desempenho do 
Tropeiros do Vale. Simone foi 
além. Mais do que torcer, ela 
competiu. A laçadora pratica 
desde os quatro anos de idade, 
tem os irmãos laçadores e foi 
totalmente influenciada pela 
família tradicionalista. Tem 
até mesmo uma pista para 
praticar o laço nos fundos de 
casa, em Campos do Vale. 
Desde sempre, reforça ela 
apoiada pelas amigas, amor 
pela tradição gaúcha vem de 
berço.

caMpanHa reTornÁVel 
Você sabia que seus resíduos recicláveis podem se trans-

formar em recursos para o Hospital Vera Cruz? E através desta 
ação, além de ajudar o HVC você estará preservando o meio 
ambiente?

Desde outubro de 2018 o hospital realiza esta campanha, 
e algumas melhorias são realizadas através do envolvimento 
direto da comunidade. Lançamos, agora, mais um desafio, 
envolvendo diretamente as empresas, lojas, os supermerca-
dos, restaurantes e salões de beleza. Ao invés de desprezar 
no lixo comum os itens abaixo listados, separe estes resíduos 
e encaminhe para o hospital. Lembre-se: Fazer o bem é fácil, 
envolve principalmente atitude e boa vontade. 

o QUe VocÊ pode doar:
- Embalagens plásticas de produtos de limpeza e beleza;
- Papelão;
- Lacres de alumínio;
- Garrafas pet;
- Latinhas de alumínio;
- Tampinhas plásticas de refrigerante, água mineral, 

embalagens;
- Caixa de  suco,  leite.

ecoponTo
Deixe suas doações nas escolas municipais de Vera Cruz 

ou entregue diretamente na recepção do Hospital Vera Cruz, 
nas segundas-feiras, das 8 às 18 horas. Caso tiver dificuldade 
em realizar a entrega, entre em contato com Gilmar, pelo 
fone 3718-1800.

alGUns serViços presTados no HVc
eM carÁTer parTicUlar oU conVÊnios:
- Nebulização;
- Soroterapia;
- Aplicação de injeção;
- Curativos;
- Exerese;
- Sutura;
- Internação;
- Cirurgia: Gerais, Videolaparoscópicas, Plásticas, Pediá-

tricas, Ginecológicas e Obstétricas;
- Exames laboratoriais;
- Raio X;
- Ecografia;
- Eletrocardiograma;
- Endoscopia e Colonoscopia;
- Tratamentos estéticos;
- Consulta com Cardiologista;
- Consulta com Clínico Geral;
- Consulta com Cirurgião Gastro;
- Fisioterapia.


