
Encontro reúne e integra gaiteiros
Segunda edição do evento aconteceu neste domingo, dia 1º de julho, no Centro de Convivências do Lar dos Idosos de Vera Cruz
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Pela manhã, alguns gaiteiros mostraram o verdadeiro clima de confraternização

luciana mandlEr
redacao1@jornalarauto.com.br

música e alegria

Pais e filhos do bairro conventos se divertem durante festa de São João
terceira edição
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No Arraiá, não poderia faltar o casamento caipira

Elemar e a filha Camilly em apresentação conjunta

O mês de julho começou 
em ritmo de alegria e muita 
música no Centro de Convi-
vência da Associação Assis-
tencial “Lar dos Idosos” de 
Vera Cruz, com a segunda 
edição do Encontro de Gai-
teiros. O evento ocorreu neste 
domingo, dia 1º, e reuniu 
cerca de 20 gaiteiros, confor-
me o coordenador Waldemar 
Soares Quintana. Na ocasião, 
estiveram reunidos desde 
jovens talentos a gaiteiros ex-
perientes de diversos muni-
cípios do Rio Grande do Sul. 
O cantor Fernando Morinelli 
se somou aos gaiteiros para 
abrilhantar o evento. 

Com recepção aos músicos 
pela manhã e almoço aberto 
à comunidade, foi possível 
acompanhar um “esquenta” 
entre os gaiteiros. Mas foi 
durante a tarde que a música 
tomou conta e integrou os 
participantes. Para dar início 
a segunda edição do encon-
tro, foi realizada abertura de 
gaiteiros integrada, com di-
reito a polonaise. Após, cada 
artista mostrou seu talento, 
com seu repertório.  

Para Waldemar Quintana 
é muito bom contar com um 
número maior de gaiteiros, 
tendo em vista que no ano 
passado foram 11 artistas. 

“Cada vez aprimoramos mais 
e isso faz com que os artistas 
queiram participar”, acredita. 
“Se neste ano a procura foi 
maior, vamos melhorar mais 
ainda a fim de que o evento 
cresça”, sublinha.

Para o presidente do Lar 
dos Idosos, Cládio Moraes, 
o evento foi um sucesso e 
a diretoria se sente muito 
feliz e gratificada por poder 
proporcionar este momento.

rainHa dO EncOnTrO
Apesar da pouca idade, 

Camilly Marques, de 10 anos, 
já é considerada a Rainha 
do Encontro de Gaiteiros. A 
menina, moradora de Mato 
Leitão, participou da primei-
ra edição e retornou neste 
ano mais experiente, segura 
e feliz. Neste ano, Camilly 
não era a mais nova entre os 
artistas participantes, mas foi 
a única menina a participar.

O amor pela música e pelo 
instrumento foi herdado do 
pai Elemar Marques, que 
além de ter passado por vá-
rias bandas, é professor de 
música. Pai e filha subiram 
ao palco juntos e arrancaram 
aplausos do público. A mãe, 
Nair era só alegria e orgulho, 
não deixando de registrar 
cada momento com o celular. 
“Ela se apresenta sozinha, 
mas parece que quando está 
com o pai, se sente mais pro-
tegida, mais segura”, avalia 

Nair.
Há cerca de cinco anos se 

dedicando para a música, 
em especial à gaita, Camilly 
já compôs quatro canções, 
sendo que duas estão pron-
tas.  “O amor e a infância” já 
está no YouTube e “Mais uma 
Vanera” está sendo finalizada 
no estúdio. Ainda sem no-
mes, a garota tem outras duas 
músicas compostas: uma fa-
lando do primeiro cavalo que 
ganhou e outra sobre a gaita.

Assim como Camilly se 
dedica à música, também é 
exemplo nos estudos. Com 
boas notas, recentemente 

pediu para o pai criar uma 
biblioteca em casa, já que 
entre seus hobbies está a lei-

tura. Apesar de gostar, para 
continuar tocando Camilly 
tem que ir bem na escola.

Os moradores do bairro 
Conventos, realizaram neste 
domingo, dia 1º de julho, a 
terceira edição da Festa de 
São João. O dia voltado para 
integrar a vizinhança, assim 
como pais e filhos, além de 
realizar o tradicional Arraiá 
estava programado para o 
dia 24 de junho, mas devido 
ao mau tempo, foi transfe-
rido. 

Com o clima agradável, 
não faltou música, animação 
e muitas brincadeiras, como 
casamento caipira, corrida 
do saco, corrida do ovo, 
dentre outras. Também não 
faltaram as guloseimas para 
completar a festança. Teve 
refrigerante, canjica, bolo, 
nega maluca, cuca. 

Neste ano, a festa julina 
contou com bazar e reu-
niu aproximadamente 100 
pessoas. A festa do bairro 
Conventos tem tudo, como 

manda a crença. Até fogueira 
ao ar livre.

OrGaniZaÇÃO
Para que a Festa de São 

João pudesse acontecer, os 

próprios moradores organi-
zaram cada detalhe, desde 
a decoração, com bandeiri-
nhas na rua, até a preparação 
das comidas e bebidas.

Os preparativos iniciaram 
já pela manhã. Cada família 
participante ficou responsá-
vel por levar algum prato, 
seja doce ou salgado.

Cerca de 100 pessoas participaram da festa julina
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