
TEMPO DO EPA

CAROLINA ALMEIDA 
redacao@jornalarauto.com.br

Foi há 60 anos...
Seu Rainildo Stoeckel tinha apenas 21 dos 81 anos 

que coleciona hoje. Foi época de grande enchente em 
Candelária e ele vivia na localidade de Passa Sete com 
sua família. Aquele 26 de setembro de 1959 não sai 
da cabeça, nunca saiu, mas parece que ultimamente, 
as lembranças têm aflorado com frequência, muitas 
vezes transbordado pelos olhos.

No dia anterior, recorda seu Rainildo, era garoa. Mas 
por volta das 4h30min da madrugada a chuvarada 
veio forte. Os pais, Arthur e Amanda Stoeckel, acor-
daram os seis filhos (uma já estudava fora) e se reu-
niram no mesmo cômodo. Ficaram todos abraçados, 
rezando. Era só o que tinha a fazer naquela escuridão 
e com a tempestade que caía lá fora. “A casa tremia 
e começou a se deslocar. Foi deslocada do terreno”, 
relembra, após acontecer um desmoronamento na 
encosta do morro, próximo da moradia. Uma árvore 
despencou e literalmente partiu o telhado de zinco 
da casa em dois. A família seguiu abraçada, rezando, 
chorando, e quando amanheceu, todos se abrigaram 
sob uma bergamoteira, esperando por ajuda.

Os vizinhos visualizaram a cena e acharam que 
todos haviam morrido - tragédia que se abateu no 
município, com a mesma enchente, em outra localida-
de. Mas com a família Stoeckel não. Só com a roupa do 
corpo, pai, mãe e seis filhos atravessaram uma sanga, 
improvisando uma escada como ponte, e buscaram 
abrigo na casa de tios e avós. Com roupas secas e 
utilizando os galpões como lar, fizeram a moradia 
provisória até que a casa fosse reconstruída. E foi, 
com o trabalho de toda família unida, que superou 
as perdas materiais, e soube dar a volta por cima. 
“Não éramos para morrer”, diz seu Rainildo. E não era 
mesmo. Todos seguiram suas vidas, casaram, multi-
plicaram a família. Há 60 anos, ele carrega no peito a 
dor de uma lembrança sofrida, de uma tempestade 
que destruiu uma casa, mas não levou o bem mais 
precioso: sua família.
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Noite de apresentar 
trajes e coreografias
Inspirada na lenda do 
Boi-Bumbá, Invernada 
Adulta mostra em 
jantar-baile de pré-
estreia a proposta 
para este ano 

Vestidos de veludo e paletós trazem a elegância e sofisticação da prenda e peão
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A noite de sábado, dia 2, 
foi de jantar-baile de 
pré-estreia ao Enart 

para a Invernada Adulta do 
CTG Candeeiro da Amizade, 
de Vera Cruz. Ocorrido no 
salão da Comunidade Católica 
Centro, este foi o momento 
para que o grupo, classificado 
para a finalíssima do maior 
evento tradicionalista gaúcho, 
apresentasse ao público os 
seus novos trajes, coreografias 
de entrada e saída e a temática.

Neste ano, o grupo vai 
levar para o palco a temática 
baseada na lenda do Boi-Bum-
bá. “Ela é uma lenda muito 
forte  na região norte do país 
e muita gente não conhece 
na nossa região, mas ela di-
fundiu bastante essa tradição 
em algumas determinadas 
áreas do Rio Grande do Sul, 
como Cidreira, Santo Antônio,  
Encruzilha do Sul - que tem a 
festa do boi e também a festa 
do Divino Espírito Santo”, 
explica o responsável técnico, 
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Boi-Bumbá é inspiração para danças de entrada e saída

Alex Von Martin.
Coreografados por Gilmar 

Caetano Rocha e Gabriel Paez, 
sob responsabilidade técnica 
de Alex Von Martin e Bruna 
Kohl, a dança de entrada traz 
a difusão da lenda, “que é de 
crença religiosa que se espa-
lhou”, explica Martin. Já na 
coreografia de saída, o grupo 
conta sobre a lenda. “A lenda 
de um boi que ressuscita. O 
povo do norte tem essa crença 
muito forte”, acrescenta. 

VESTIMENTAS
A alegria e o colorido das 

festas do Boi-Bumbá podem 
ser vistos nas roupas que a 
Invernada traz nas danças 
de entrada e saída. “Usamos 
muito colorido, florido, cha-
péu de palha, fitas que são 
elementos que representam 
a festa no nordeste”, conta 
Martin. Já nas danças tradi-

cionais, os novos trajes trazem 
a elegância e sofisticação das 
prendas, em vestidos de velu-
do, bem como a elegância do 
peão atual, que pode ser vista 
na bombacha e casaco paletó.

EXPECTATIVA
A Invernada Adulta do 

CTG Candeeiro da Amizade 
passou pelas fases regional 
e inter-regional do Enart e 
agora está na finalíssima. 
Alex Von Martin revela que 
a expectativa é grande. “Não 
tem como a expectativa não 
ser muito grande em cima 
disso. Tentamos amenizar e 
trabalhar cada vez mais, por-
que a expectativa gera uma 
responsabilidade muito gran-
de”, reflete. “Que possamos 
atingir uma das melhores 
colocações que o Candeeiro 
já teve, neste Enart de 2019”, 
finaliza.


