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Acampamentos já tomam forma
Desde a última 
sexta, visitantes se 
alojam no parque da 
Oktoberfest, ansiosos 
para prestigiar as 
apresentações

PALCO GINÁSIO - FORÇA A
Sexta-feira, dia 15
16 horas: abertura Oficial do Enart
17 horas: apresentação especial dos grupos de dan-
ça - campeões do Enart Pré-Mirim, Mirim e Juvenil de 
2019
18 horas: abertura artística do Enart 2019 com a apre-
sentação do CTG Rancho da Saudade – vencedor do 
Enart 2018.
19h15min: início das eliminatórias, danças tradicionais

Sábado, dia 16
A partir das 8 horas: continuidade das eliminatórias, 
danças tradicionais
Classificam-se 20 grupos para a final de domingo

Domingo, dia 17
A partir das 9 horas: final das danças tradicionais
19 horas: dança da integração
19h30min: encerramento do Enart 2019

PALCO PAVILHÃO 2 - FORÇA B
Sexta-feira, dia 15
19h15min: início das eliminatórias, danças tradicionais

Sábado, dia 16
A partir das 8 horas: continuidade das eliminatórias, 
danças tradicionais
Classificam-se 20 grupos para a final de domingo

Domingo, dia 17
A partir das 9 horas: final das danças tradicionais
19h30min: encerramento do Enart 2019

MAIS APRESENTAÇÕES
Durante o fim de semana, ainda, em espaços dentro 
do Parque da Oktoberfest, haverá apresentações de 
intérprete solista vocal, modalidades instrumentais, 
trovas e pajada, chula, danças gaúchas de salão e 
declamação, além da 20ª mostra de arte e tradição 
gaúcha.

Nos alojamentos não faltam boa comida e alegria
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O parque da Oktober-
fest já está no clima 
do Encontro de Artes 

e Tradição Gaúcha (Enart), 
que ocorre nos dias 15, 16 e 
17 de novembro, em Santa 
Cruz do Sul. Isso porque des-
de a sexta-feira, dia 8, o local 
vem recebendo admiradores 
do evento, que permanecem 
acampados ali ao longo da 
semana, na expectativa para 
prestigiar as apresentações.  

A música gaúcha é a trilha 
sonora do acampamento. A 
carne no fogo avisa que o 
almoço está quase pronto. 
As risadas e a conversa alta 
mostram que o momento é 
de integração daqueles apai-
xonados pela cultura do Rio 
Grande do Sul. Sandra Márcia 
da Silva, 56 anos, e Geraldo 
Trindade da Silva, 64 anos, 
chegaram a Santa Cruz do Sul 
na sexta-feira, na companhia 
da família e de amigos. Apai-
xonados pelas apresentações 
do Enart, acampam ali desde 
a primeira edição do evento. 
“Aqui os espetáculos são de 
muita qualidade, o que nos 
faz querer voltar sempre”, 
frisa Sandra. 

É nos retornos à cidade, 
sempre em novembro, que 
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uma vez ao ano eles reencon-
tram amigos de longa data. 
Amigos que o Enart uniu. “O 
churrasco já é feito pensando 
em compartilhar com todos, 
porque é aqui que é marcado 
nosso reencontro. Esta amiza-
de e parceria não têm preço”, 
conta Geraldo, mais conheci-
do como Cebola.

Antonio Fragoso, 73 anos, 
e Vanda Fragoso, 70 anos, 
também fazem parte da tur-
ma. De Porto Alegre, chega-
ram na manhã de domingo 
ao parque. Nos próximos 
dias, até o fim do Enart, o 
motorhome será sua casa e os 
vizinhos, sua companhia. E se 
depender de Vanda, quando 
o evento começar, ela não vai 
“arredar o pé” do local. “Me 
emociono muito, principal-
mente com as apresentações 
da força A”, revela.  

Responsável pela área de 
acampamento, Paulo Roberto 
Cardoso, 66 anos, afirma que 
ao longo da semana pelo me-
nos 100 alojamentos devem 
ser montados no parque da 
Oktoberfest. “Desde o dia 4 
de novembro estamos com o 
espaço aberto para recebê-los. 
Aos poucos eles vêm chegan-
do, mas quem quer garantir 
um lugar bom se adianta e vêm 
mais cedo”, explica.

50 MIL PESSOAS
O Enart vai movimentar 

quatro mil competidores no 
fim de semana, e a expectativa 
é de atrair pelo menos 50 mil 
visitantes. De participação 
local há o Lanceiros de Santa 
Cruz, que disputa a Força 
A e se apresenta no sábado 
pela manhã, e o Candeeiro da 
Amizade, de Vera Cruz, que 
disputa a força B e se apresenta 

no sábado à tarde. 
O ingresso adulto custa 

R$ 20 e R$ 50 a pulseira per-
manente (para os três dias). 
Crianças de 10 a 12 anos, 
idosos e estudantes com car-
teirinha pagam R$ 10 por 
ingresso ou R$ 25 a pulseira 
permanente. Pessoas com 

deficiência, credenciados, 
estudantes do Ensino Fun-
damental da rede pública de 
Santa Cruz e doadores de san-
gue do Hemovida têm acesso 
liberado. O estacionamento 
custará R$ 50 para automóvel, 
R$ 150 para ônibus e R$ 15 
para motocicleta. 


