
Presente do Arauto, Xirú Missioneiro e 
Berenice Azambuja completam a festa
Sucessos da carreira de cada músico e clássicos 
tradicionalistas estarão no repertório dos shows
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Berenice Azambuja é autora da canção É Disso 
Que o Velho Gosta. A música foi regravada por 
Sérgio Reis e por Chitãozinho & Xororó
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“Churrasco e bom chi-
marrão; fandango, trago e 
mulher; é disso que o velho 
gosta; é isso que o velho 
quer” é um dos refrões mais 
conhecidos da música tradi-
cionalista gaúcha, composi-
ção de Berenice Azambuja, 
que vai estar no palco do 
Encontro Regional das Tra-
balhadoras Rurais, em Vera 
Cruz. Ela se apresenta depois 
de outro músico conhecido: 
Xirú Missioneiro, cantor do 
sucesso Corpo Esgualepado, 
entre tantos outros. É um pre-
sente do Grupo Arauto para 
este grandioso evento alusivo 
ao Dia da Mulher.

Ainda que a programação 
seja dedicada às trabalhado-

ras rurais, são aguardadas 
famílias inteiras de toda re-
gião, além de muitos vera-
cruzenses. Com as atrações 
confirmadas, a participação 
da comunidade deve ser 
ainda maior no ginásio do 
Parque de Eventos, no bairro 
Araçá. 

Xirú Missioneiro se apre-
senta às 14 horas e após uma 
hora de show, é a vez de Be-
renice Azambuja completar 
a festa, até as 16 horas. Cada 
qual fará sua apresentação, 
com seus sucessos e clássicos 
da música tradicionalista. 
No município que sedia a 
emissora da Arauto FM e o 
Jornal Arauto, é uma forma 
do grupo de comunicação 
estar ainda mais inserido no 
evento, envolver os visitantes 
e a comunidade local. 

QUeM VeM? 
Famílias de Cachoeira do Sul, Cerro Bran-

co, General Câmara, Gramado Xavier, Her-
veiras, Mato Leitão, Novo Cabrais, Pantano 
Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa 
Cruz do Sul, Sinimbu, Vale Verde, Venâncio 
Aires e Candelária, além do público vera-
cruzense, são aguardados para o encontro 
nesta sexta-feira.

Xirú Missioneiro contabiliza 20 anos de carreira, 
com 15 CDs gravados, 2 DVDs, 5 discos de ouro 
com mais de 1 milhão de discos vendidos


