
A um mês do Enart, 
foco nos ensaios
CTG Lanceiros Santa 
Cruz vai se apresentar 
na força A e Candeeiro 
da Amizade, de Vera 
Cruz, na B, no maior 
evento cultural do sul

Lanceiros ensaia quatro vezes na semana

Candeeiro chega a ter ensaio de quatro horas contínuas
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A expectativa para mais 
uma edição do Enart 
já está no coração de 

quem aprecia a cultura gaú-
cha. Entre os dias 15 e 17 de 
novembro, Santa Cruz do Sul 
vira palco das mais tradicio-
nais demonstrações de amor 
pelo Rio Grande do Sul. A um 
mês do evento, como estão 
os preparativos dos CTGs da 
região que vão se apresentar 
no festival? De Santa Cruz, o 
Lanceiros é presença confirma-
da na força A. E de Vera Cruz, 
o Candeeiro da Amizade vai 
disputar a força B.

Fernando Schroeder é coor-
denador do grupo adulto do 
Lanceiros e frisa que após a 
etapa inter-regional, realizada 
em Santo Ângelo no fim de 
setembro, os ensaios se inten-
sificaram, passando para uma 
média de quatro vezes na se-
mana. Com a proximidade do 
festival, a projeção, segundo 
ele, é aumentar ainda mais.

Conforme Schroeder, entre 
os desafios deste ano está o de 
superar os últimos resultados, 
que já foram satisfatórios. 
“Nos últimos 10 ENARTs, 
ficamos entre os 10 melhores 
em sete vezes”, conta. “Esses 
resultados, para um CTG do 
interior, são excelentes, pois 
muitas vezes é difícil de man-
termos os dançarinos em razão 
do alto custo, já que recebemos 
pouco apoio financeiro e cada 
integrante tem que arcar com 
os gastos”, detalha.

Para 2019, o desejo do Lan-
ceiros, de acordo com Schroe-
der, é fazer a primeira apre-
sentação, se classificar para o 
domingo e se manter entre os 
10 melhores. O CTG ainda terá 
Vitória Benazzi de Almeida 
disputando a categoria decla-
mação feminina.

Em Vera Cruz, os ensaios do 
CTG Candeeiro da Amizade 
também se intensificam nesse 
período. Segundo o instrutor, 
Alex Martin, além das danças 
bem ensaiadas e trabalhadas, 
é preciso dar atenção às novas 
coreografias que o grupo irá 
apresentar já em sua pré-es-
treia, no início de novembro. 
Por isso, os encontros são duas 
vezes na semana e aos domin-
gos - esse último mais longo, 
com cerca de quatro horas.

Para a participação no fes-
tival, destaca ele, o desafio é 
grande, tanto na preparação 
da apresentação, que são as 
danças tradicionais - na cate-
goria do Candeeiro são nove 
e mais as duas coreografias 
de entrada e saída -, quanto 
na parte financeira. “No nosso 
grupo trabalhamos para que 
cada dançarino gaste o míni-
mo possível, pois sabemos que 
a vida financeira, principal-
mente dos jovens, não é fácil.”, 
pontua Martin, que salienta a 
importância da participação 
da comunidade nos eventos e 
promoções do CTG.

BUSCA POR 
ÓTIMA COLOCAÇÃO
A luta, sem dúvidas, é por 

bons resultados no Enart. 
E os feitos já conquistados, 
inclusive os deste ano em ou-
tras competições - entre eles 
a classificação em primeiro 
lugar na fase inter-regional 
do Enart -, dão motivação a 
todos. “Porém, em nenhum 
momento deixamos esses 
resultados atrapalharem o 
andamento do nosso trabalho. 
Como sempre falamos, os 
grupos estão em evolução e 
não podemos parar de buscar 
o nosso melhor nunca. Por 
isso, para essa final, vamos 
continuar trabalhando com 
muita dedicação”, sublinha 
o instrutor, ciente do nível 
de dificuldade da disputa, 
tendo em vista a participação 
de 40 grupos, mas confiante. 
“A ideia é superar o nosso 
feito do ano passado, que foi 
o 10º lugar na categoria B”, 
arremata.

Do Candeeiro, ainda, Lucas 
Antônio da Silva Teixeira será 
o representante da chula.

FOTOS DIVULGAÇÃO

OUTUBRO ROSA
Rosa. Eis a cor que identifica o mês marcado 

por ações de prevenção e diagnóstico do câncer 
de mama. Mundialmente conhecido, o movimento 
Outubro Rosa costuma despertar atividades pre-
ventivas e de conscientização sobre a importância 
do autoexame por meio do toque. Para lembrar da 
importância da data, o Arauto Saúde desta semana, 
em vez de entrevistar um especialista, traz a história 
de sete mulheres que venceram o câncer.

Além de contar como descobriram a doença, 
Samira, Neiva, Silvani, Ana Maria, Ângela, Lori e 
Silvania falam da importância em se cuidar, dos 
exames preventivos e de como enfrentar o tão te-
mido câncer. São depoimentos emocionantes, que 
trazem a superação de cada uma dessas guerreiras. 

Após a descoberta do tumor, elas acreditavam 
estar sem chão. Algumas até pensaram que iriam 
morrer. O choro foi inevitável e a necessidade de 
escolher: desistir ou se tratar. Elas decidiram en-
frentar e vencer a doença. Embora tivessem dias 
durante o tratamento que a vontade era desistir, 
devido aos efeitos colaterais, nenhuma destas sete 
mulheres deixou a “peteca cair”. Mostraram que 
estavam acima do câncer. 

Após vencer a doença, recomendam o autoexa-
me e consultas preventivas. “O câncer ainda é um 
tabu. Mas é importante saber que não é porque teve 
diagnóstico que vai morrer. Vencer é estar viva”, 
diz uma delas. 

Para essas mulheres, estar viva e superar um 
momentão tão difícil é levantar, ver o sol brilhando, 
os pássaros cantando, a chuva caindo, a brisa, o 
vento soprando no rosto. São as pequenas coisas. 
É estar feliz por estar viva e fazer o que se gosta.  

O vídeo com os depoimentos será publicado no 
Portal Arauto, neste sábado, às 8 horas.
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