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Suor escorrendo pelo rosto. Mãos trêmulas. Ca-
beça fervilhando. Tenha a certeza, assim estavam os 
dançarinos do CTG Candeeiro da Amizade à espera 
do resultado na noite de domingo. E não só eles, mas 
todos que se engajaram para colocar de novo a enti-
dade na competição do Enart. 

Os minutos que antecederam o anúncio foram 
tensos. Tudo começou pelo quinto lugar. Os ouvidos 
estavam atentos, sobretudo pela dificuldade em enten-
der o que era dito no microfone em função da acústica 
do ginásio e pela vibração de diversos CTGs. A partir 
dali, qualquer momento poderia ser gritado o nome 
do Candeeiro. E o instrutor, Alex Von Martin, já havia 
alertado na entrada do ginásio. “Te prepara. Vem coisa 
boa aí”. E não era pra se vangloriar. Era a certeza de 
um trabalho bem feito, de dedicação e de persistência. 

Anunciaram o quinto e não era o Candeeiro. Cha-
maram o quarto e também não. Começaram a dar 
características do terceiro e novamente o CTG de Vera 
Cruz não poderia ser, já que o anúncio começava pela 
região tradicionalista. Chamaram tantos outros, mas 
o número 5 não saía. Põe número aguardado no fim 
de semana. 

Na hora de premiar o segundo lugar, o Candeeiro 
derramava lágrimas. A vibração de muitos ao redor 
dava espaço ao silêncio. Foi então que o narrador 
ecoou que o vice-campeão era o CTG Noel Guarany, 
de Santa Maria. A tensão au-
mentou. Era tudo ou nada. 
Ou ficariam campeões ou 
não estariam entre os cinco 
melhores.

Mas o Candeeiro sabia 
que levou emoção na apre-
sentação do boi-bumbá. Sa-
bia que o “tira boi, passa boi” 
cativou. Sabia também que 
o colorido atraiu os jurados, 
embora eles não demons-
trassem qualquer semblante 
de positividade, inclusive 
lanchando durante a apre-
sentação do Candeeiro no 
domingo. Tinha a convicção, 
ainda, que a luta de um ano 
inteiro seria reconhecida em novembro. Pois foi! Era 
pouco depois das 20 horas do dia 17 de novembro de 
2019 quando o campeão da força B e classificado para 
a força A do ano que vem foi anunciado: CANDEEIRO 
DA AMIZADE. 

A euforia tomou conta naquele momento do ginásio 
poliesportivo do Parque da Oktoberfest. Eram gritos, 
choros misturados com as mais diversas emoções. 
Afinal, eles são os melhores, alcançaram o primeiro 
lugar. Podiam vibrar, gritar, a noite era deles. E foi selada 
com carreata em Vera Cruz, ao som do sirenaço dos 
bombeiros, para fazer Vera Cruz acordar. Vera Cruz, 
ganhou, nessa noite, mais um campeão.

E a partir de agora, um campeão que se desafia 
a ser batalhador para a disputa do ano que vem. A 
responsabilidade aumenta, o número de compromis-
sos também. Mas ânimo não faltará. Se em 15 dias do 
mês de novembro deste ano realizaram 12 ensaios, 
em 2020 não vão calcular noites mal dormidas para 
fazer o melhor e continuar levando o nome de Vera 
Cruz mundo afora. 
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SANTA CRUZ

Atendimento do Samu vai ficar mais rápido
Santa Cruz do Sul ganha 

um reforço na área da saú-
de, a fim de agilizar o aten-
dimento de emergências. A 
partir de agora, o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) será acio-
nado a partir de um central 
estabelecida no próprio mu-
nicípio, sem a necessidade 
da passagem da ligação para 
Porto Alegre.  

O convênio entre Prefei-
tura e o Governo do Estado 
foi assinado na tarde desta 
segunda-feira, dia 18, junto 
à sede do Samu, na Rua 
Fernando Abott. Conforme 
o secretário de Saúde, Régis 
de Oliveira Júnior, dos 428 
municípios regulados pela 
central do Estado, Santa 
Cruz do Sul, ao lado de 

grandes municípios como 
Bento Gonçalves e Santa 
Maria,  faz parte de um 
projeto piloto que agiliza 
o atendimento e qualifica o 
serviço.

Segundo o coordenador 
médico do Samu RS, Jimmy 
Herrera, as novas centrais 
representam um marco para 
a sociedade e para o Estado. 
“Estamos incrementando 
isso para ficarmos cada vez 
mais próximos do povo. 
Esse tipo de atendimento 
nos dará cerca de 30 segun-
dos a um minuto de agilida-
de. Pode parecer pouco, mas 
é o suficiente para quem 
aguarda o socorro e para 
quem solicita”, analisou. 

CHAMAR 192
A secretária estadual de 

Saúde, Arita Bergmann, 
esteve presente no ato e 
destacou a importância da 
instalação da Central de 
Regulação Compartilhada 
do Samu, a fim de qualifi-
car o serviço prestado no 
município. “O objetivo é 
fazer com que a ambulância 
chegue cada vez mais rápi-
do até a cena do acidente”, 
enfatizou ela. 

Segundo Arita, outra for-
ma de agilizar o atendi-
mento por parte do Samu 
é a utilização do aplicativo 
Chamar 192. “Os dados das 
pessoas já estarão salvos no 
sistema. Então, isso também 
torna o serviço mais ágil. É 
uma inovação que lança-
mos”, comentou a Secretária 
Estadual da Saúde. 


