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Pelos bastidores do Enart
De diretora de escola a cabeleireira por um dia 

Talento para a Gincana e para o Enart

Da costura para escolas de samba à confecção das bombachas

Para maquiadora, uma experiência única

Uma fi ta no cabelo e um 
cacho bem feito. Um olho 
com destaque e uma 
maquiagem caprichada. Um 
vestido bem desenhado 
e costurado por quem 
tem destreza. Assim deve 
ser a caracterização dos 
dançarinos e dos trajes que 
poderão ser visualizados na 
edição 2019 do Encontro 
de Artes e Tradição Gaúcha 
(Enart), que será realizada 
desta sexta-feira, dia 15, 
até o domingo, dia 17, 
em Santa Cruz do Sul. 
Neste fi m de semana, o 
Parque da Oktoberfest 
se transforma no espaço 
dedicado à cultura gaúcha, 
com apresentações de 
dança, declamação e tantas 
outras modalidades. Mais 
de quatro mil competidores 
devem estar no município 
demonstrando todo o 
apreço pela história do 
Rio Grande do Sul. A 
expectativa é de que 50 
mil pessoas assistam aos 
espetáculos. E para que 
estes espetáculos sejam 
aplaudidos de pé, há um 
trabalho incansável feito 
nos bastidores. Por trás do 
rosto alegre dos dançarinos, 
das vestimentas bem feitas 
e do cenário inovador, 
diversas foram as mãos 
responsáveis. E o Nosso 
Jornal foi procurar algumas 
destas histórias, escondidas 
dentro do Lanceiros de 
Santa Cruz, que compete 
na força A, e no Candeeiro 
da Amizade, de Vera Cruz, 
que compete na B. Eles são 
os representantes locais na 
disputa.
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REPORTAGEM ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019

PROGRAMAÇÃO ENART

PAGAMENTOS

PALCO GINÁSIO - FORÇA A
Sexta-feira, dia 15
16 horas: abertura do Enart.
17 horas: apresentação especial dos 
grupos de dança - campeões do Enart 
Pré-Mirim, Mirim e Juvenil de 2019.
18 horas: abertura artística do Enart 2019 
com a apresentação 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.
Classifi cam-se 20 grupos para a fi nal de 
domingo.

Domingo, dia 17
A partir das 9 horas: fi nal 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.
Classifi cam-se 20 grupos para a fi nal de 
domingo.

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

MAIS APRESENTAÇÕES
Durante o fi m de semana, ainda, em 
espaços dentro do Parque da Oktober-
fest, 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.

Ela é diretora de escola. Trabalha na 
EMEI Vovô Adail, em Vera Cruz, mas tem 
uma paixão especial pelo tradicionalismo. 
Durante o Enart, Minéia Flores vira a cabe-
leireira da Invernada Adulta do CTG Can-
deeiro da Amizade. Já arrumou as meninas 
no ano passado e neste ano será novamente 
a responsável pelos penteados.

Todo o trabalho é voluntário e feito 
com amor. O principal incentivo vem da 
fi lha, Vitória Flores, uma das 15 meninas 
que irá se apresentar no festival represen-
tando Vera Cruz. Aliás, é desde a entrada 
da fi lha na adulta que se envolve mais 
ativamente nos bastidores. Não pretende 
parar. “Enquanto a minha fi lha dançar, 
quero ajudar”, diz Minéia, a cabeleireira 
por um dia do Candeeiro. 

Os penteados começa-
rão a ser feitos já na manhã 
deste sábado, dia 16, junto 
ao CTG, em Vera Cruz. 
Enquanto as meninas se 
ajudam, Minéia dá os úl-
timos retoques e Lunara 
Scherer faz a maquiagem 
(leia mais abaixo). Tudo 
precisa estar pronto e como 
planejado para a hora da 
apresentação. “O brilho no 
olho, a dança, a maquiagem 
e o penteado, tudo faz parte 
de um conjunto”, comenta. 
“As meninas se sentem empoderadas com 
uma bela maquiagem e com um lindo pen-
teado”, acrescenta a vera-cruzense, que torce 

Gincaneiro, cenógrafo e um apaixo-
nado pelas artes. Fernando Garibaldi 
coloca o talento nas peças produzidas 
para a apresentação do CTG Candeeiro 
da Amizade, que será no fi m da tarde 
deste sábado. Para deixar tudo pronto, 
os trabalhos já iniciaram em outubro e 
contaram com o auxílio de dois dança-
rinos da Invernada Adulta. Alan Mo-
raes e Josias Santos foram quatro mãos 
importantes na construção do cenário, 
confeccionado com estrutura de ferro, 
isopor, tecido e muitos detalhes.

Aliás, a decoração promete encantar 
os espectadores. Isso porque, entre ou-
tras coisas, haverá luzes de led nos olhos 
dos bois preparados para o espetáculo. 
E são cinco animais, além de um cavalo. 
“É um desafi o fazer as coisas do Enart. 
Costuma ser ligado às guerras e este ano 

o CTG vem com uma proposta diferente, 
de abordar o folclore”, comenta Garibal-
di, que já auxiliou no preparo de outras 
estruturas gaúchas. “É o meu terceiro 
trabalho para CTG”, observa.

Na pré-estreia do Candeeiro, reali-
zada no início do mês em Vera Cruz, o 
público já teve uma prévia do que vai 
assistir neste fi m de semana junto ao Par-
que da Oktoberfest. “Vamos levar para 
o palco do Enart um cavalo que fi ca com 
as pernas de fora. Então, tivemos todo 
um cuidado na montagem, para que dê 
tudo certo na apresentação”, pontua o 
cenógrafo, detalhando que todas as pe-
ças desenvolvidas foram feitas com base 
na temática do CTG de 2019. A música 
que vai conduzir a apresentação tam-
bém foi composta especialmente para 
as apresentações deste ano.

É na rua São José, em um casa próxima 
à Igreja Católica do bairro, em Santa Cruz 
do Sul, que dona Célia Arminda Decontto 
se dedica à confecção. Nos últimos meses, 
o que mais se viu eram as bombachas e os 
coletes que os dançarinos dos dois CTGs lo-
cais irão utilizar no Enart. Sim, a aposentada 
de 75 anos foi a responsável por produzir 
as vestimentas masculinas do Lanceiros de 
Santa Cruz e do Candeeiro da Amizade, 
de Vera Cruz. Foi um trabalho árduo, mas 
recompensador, segundo ela. 

Ver as peças produzidas em seu atelier 
dando vida aos espetáculos do Enart e sendo 
prestigiadas por milhares de pessoas não 
tem preço para a santa-cruzense, natural de 
Monte Alverne. Foi ainda na infância que 
começou a se dedicar à arte da costura. Au-
todidata, foi experimentando e produzindo 

as mais diferentes peças. 
Por muitos anos – e 

ela não lembra quanto 
-, produziu fantasias 
carnavalescas para uma 
escola de samba de Santa 
Cruz. Também entre uma 
data festiva e outra, con-
feccionava trajes germâ-
nicos para a Oktoberfest, 
vestidos de prenda para 
a Semana Farroupilha e 
tantos outros momentos. 
Atualmente, se dedica ao 
fi gurino farrapo. E, desde 
outubro, exclusivamente à confecção dos 
17 conjuntos solicitados pelo Lanceiros e 
pelos 18 do Candeeiro. “Tudo precisava 
estar pronto na data certa”, observa ela, 

Tão importante quanto um penteado bem 
feito e uma roupa bem produzida, a maquia-
gem dá brilho às dançarinas do Enart. Santa-
cruzense, Lunara Scherer terá um desafi o 
neste ano: destacar ainda mais a beleza das 
representantes da Invernada Adulta do CTG 
Candeeiro da Amizade. Para isso, diz que 
tudo precisa estar muito bem programado.

O trabalho dela também começará cedo 
no sábado, assim como o de Minéia, res-
ponsável pelos cabelos das 15 prendas que 

irão se apresentar. Em seu primeiro Enart, 
embora aprecie a tradição gaúcha e não se 
desfaça de um bom chimarrão, Lunara diz 
que vai poder ter mais contato com esta 
cultura. “Será uma experiência única”, frisa 
a maquiadora, que há quatro anos começou 
atendendo amigas e familiares e hoje já 
ministra, inclusive, cursos a outros profi s-
sionais. Após o Enart, antecipa a jovem, vai 
a São Paulo, onde participará de mais um 
treinamento.

INGRESSOS
Adulto: R$ 20 para cada dia e R$ 50 a 
pulseira permanente (para os três dias). 

Crianças de 10 a 12 anos, idosos e estu-
dantes com carteirinha: R$ 10 por ingres-
so ou R$ 25 a pulseira permanente. 

Pessoas com defi ciência, credenciados, 
estudantes do Ensino Fundamental da 
rede pública de Santa Cruz e doadores 
de sangue do Hemovida: acesso liberado. 

ESTACIONAMENTO
R$ 50 para automóvel, R$ 150 para ôni-
bus e R$ 15 para motocicleta. 

pela classifi cação do grupo e uma boa nota 
durante o fi m de semana.

que pretende, se a saúde permitir, continuar 
produzindo as vestimentas para o Enart do 
ano que vem.


