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Hoje, sorvo o mate da primeira poda dos ervais de nossa 

convivência. O sabor é o da comunhão, da partilha, do sonho coletivo e 

da fraternidade, onde a união entre todos os palmeirenses se 

transfigura em chama nativa a iluminar a noite de Carijo em nossa terra.

Meu coração canta juntamente com a arte, por ver que nossa 

Palmeira das Missões é, sem dúvida, uma referência cultural para o Sul 

do Brasil e, com certeza, com igual importância adiante das fronteiras 

de nosso Rio Grande do Sul.

Esta referência foi construída após muitos anos de esforço e 

participação de todos os cidadãos palmeirenses, cujo amor pela 

querência se reafirma a cada mês de maio, desde os primórdios de 

nosso festival.

Que felicidade poder dirigir-me a todos que gostam de nossa 

música, que vêm dos mais distantes lugares para o mate novo da 

nossa gente e do nosso interiorano jeito de dizer "sejam bem-vindos"!

E que orgulho poder falar aos palmeirenses, dizer do quanto é 

especial ser filho desta terra, lutar por ela e, no Carijo, cevar um mate 

para cantá-la, saudando a todos num refrão de uma só voz.Que seja 

um Carijo de paz, um festival de união e a mais maravilhosa integração 

de almas que observam a mesma luz no horizonte de suas vidas.

Ótimo Carijo a todos!

MENSAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL

 DE  PALMEIRA DAS MISSÕES
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08horas - Hasteamento dos Pavilhões do Parque Municipal;
09horas - Recepção e credenciamento dos participantes;
13h30min - Início dos ensaios das concorrentes da noite;
20h30min - Abertura Oficial do 29º Carijo da Canção Gaúcha;
- Apresentação da Invernada Artística CTG Galpão da Boa Vontade;
- Apresentação das concorrentes da 1ª Ronda;
- Show de intervalo com Mano Lima;
- Divulgação das concorrentes classificadas para a Finalíssima e entrega de troféus;
- Fandango no lonão com João Quintana Vieira e Grupo Parceria.

DIA 29 DE MAIO, QUINTA-FEIRA - 1ª RONDA - FASE LOCAL

DIA 30 DE MAIO, SEXTA-FEIRA - 2ª RONDA - FASE GERAL

09horas- Recepção e credenciamento dos participantes;
13h30min- Início dos ensaios das concorrentes da noite;
17 horas- Abertura da Mostra Interna de Palmeira (MIP) no ginásio Crispim Miranda Filho;
20h30min- Apresentação das concorrentes da 2ª Ronda;
23 horas- Show com Cesar Oliveira e Rogerio Melo;
- Fandango no lonão com Gaiteiro da Palmeira e Grupo.

DIA 31 DE MAIO, SÁBADO - 3ª RONDA - FASE GERAL

09horas - Recepção e credenciamento dos participantes;
13h30min - Início dos ensaios das concorrentes da noite;
20h30min - Apresentações das concorrentes da 3ª Ronda;
23 horas - Show baile com Os Serranos;
- Divulgação das 12 concorrentes da fase Geral classificadas para a Finalíssima;
- Continuação do show baile com Os Serranos;
- Fandango no lonão com Grupo Herança Farrapa.

DIA 01 DE JUNHO, DOMINGO - 4ª RONDA - FINALÍSSIMA

14 horas - Início do 12º Carijinho da Canção Gaúcha,no lonão;

- Show de intervalo no lonão com Mario Morlin e Grupo Mirim;

17 horas- Divulgação e premiação das vencedoras do 12º Carijinho; 

19h30min- Apresentação musical das vencedoras do 12º Carijinho (no palco principal);

20 horas- Apresentação das músicas finalistas do 29º Carijo;

23 horas- Show de intervalo com Joca Martins (palco principal);

- Resultado e entrega da premiação final do 29º Carijo da Canção Gaúcha;

- Encerramento.
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Presidente de honra: Eduardo Russomano Freire;
Presidente do festival: Celso Augustinho Valduga;
Vice-presidente: Delfino Suzano Junior;
1ª Secretária: Ariele Nogueira da Cunha;
Secretária Executiva: Adriana Bagatini;
1º Tesoureiro: Luiz Carlos de Almeida;
2º Tesoureiro: Celso Scherer de Oliveira;

Apresentação: Analise dos Santos Severo e Antonio Daniel Busch;
Protocolo, textos de palco e organização do livro: João Souza;
Direção de palco: Térson Praxedes;
Fiscalização de palco: Luiz Henrique Franzen;
Sonorização interna, telões e gravação de CD e DVD: Officina da Música;
Sonorização do lonão: Sonora Sonorizações;
Sonorização externa: Valdomiro Lucas de Souza;
Confecção dos troféus: Carijo - Julio Cesar da Rosa;
Confecção dos troféus: Carijinho - Wanderlei Sensão de Carvalho;
Identificação visual 29º Carijo e 12º Carijinho: Singular Propaganda e Gráfica Ingrapal;
Painel do palco principal: Silk Serigrafia e Comunicação Visual;

Comissão de Captação:  Fernando Vilande, Olavo José Borges, Erico Veríssimo de Almeida, 

Marx André da Cunha Fortes, Paulo Gilberto Martins Oliveira e Marco Aurélio Martins;
Assessoria de Imprensa: Priscila Devens, Hélio ArdenghiBoeri e Hermes Garcia dos Santos;
Coordenadores da Cidade de Lona: Jorge Adones Lopes dos Anjos e Pedro Celso dos 

Santos;
Coordenação de Infraestrutura: Flávio Ferrari, Elton Ardenghi Miranda, Artêmio Sarturi Neto 

e 1° Sargento Rogério Franco Martins;
Assessoria Jurídica: Carlos Hermínio Aguirre Superti e Paulo Antunes de Oliveira;
Coordenação Artístico-Cultural: José Carlos Vedana, Mauro Santos da Rocha e José 

EdenardoFruet de Souza;
Bolicheiros: Valderí Ávila, Luiz Antonio Zanchi, Antonio Josilco Otero Martins e Floriano 

Siganski;
Recepção, Credenciamento e Comercialização: Carlos Emílio Nicoli Negri, Eliane Mara 

Winck, Lourdes Catarina Silva dos Santos, Pedro Enio Rodrigues, Lucas Lisboa de Lima, Silvia 

Eliane Portela Follador e Paulo Alberto  Borella;
Coordenação de infraestrutura interna: Ataides Chaves Machado;
Coordenação de acampamento: Carlos Emilio Nicoli Negri e Heleno Kayser;

Segurança: 39º Batalhão de Policiamento Militar, 4º SCI Bombeiros, Polícia Civil, e 2º Pelotão 

Polícia Rodoviária Estadual; Tenente Coronel Jerônimo Ferreira Barbosa, comandante do 

CRPO Alto Jacuí; Paulo Ronaldo Fernandes Pinheiro, chefe Guarda Municipal; Major Gerson 

Luiz Pereira de Souza e Silva, comandante do 39º BPM;

12º Carijinho:Equipe da Secretaria Municipal de Educação.

EQUIPE TÉCNICA
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O Carijo da Canção Gaúcha é um festival de música nativista realizado 
anualmente no município de Palmeira das Missões, sempre no último final de 
semana do mês de maio, com duração de quatro dias, tendo início na quinta-feira e 
encerramento no domingo. Em 2014, o festival está realizando sua 29ª edição, de 29 
de maio a 1º de junho.

O Carijo da Canção Gaúcha é uma realização da Prefeitura Municipal de 
Palmeira das Missões, com a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo auxiliada pela Comissão Organizadora e com o indispensável suporte 
financeiro do empresariado palmeirense e regional.

O Carijo objetiva: - Incentivar a criatividade artística de compositores, 
intérpretes e instrumentistas no que tange à temática tradicionalista do Rio Grande do 
Sul; - Revelar novos talentos e facilitar a difusão de suas realizações artísticas; - 
Promover a integração de artistas, grupos e poetas dedicados ao culto da autêntica 
música gaúcha; - Valorizar os ritmos tradicionais do Rio Grande do Sul de modo a 
integrá-los ao conjunto da cultura musical do Brasil; - Premiar e difundir as 
composições destacadas no evento; - Incentivar o turismo e promover Palmeira das 
Missões.

A linha musical do festival é a música tradicional do nosso Estado em seus 
diversos ritmos, cantando a vida e a lida do povo gaúcho nas perspectivas do amor, 
do civismo, da moral, da religiosidade, da história, das atividades agropastoris, das 
etnias e da preservação ambiental, entre outros temas pertinentes ao convívio social.

O Carijo da Canção Gaúcha é Patrimonio Cultural do Estado por força da Lei 
Estadual nº 12.282/05 e se encontra plenamente inserido na vida dos palmeirenses e 
de todos os gaúchos que prezam e preservam os autênticos valores culturais do Rio 
Grande do Sul. Cumprindo também com a sua missão social e comunitária, o festival 
tem contribuído para amenizar as dificuldades enfrentadas por diversos segmentos 
da nossa população, pois contribui para a geração de empregos, para o aumento das 
vendas do comércio local; incentiva o turismo, incrementando o desenvolvimento da 
rede hoteleira.

Com o Carijo da Canção Gaúcha, Palmeira das Missões escreveu uma página 
de destaque no calendário dos grandes festivais nativistas que hoje compõem o 
mapa cultural do Rio Grande do Sul com sucesso incomum.Talvez seu êxito não se 
deva apenas ao sentido de puro divertimento, ainda que consagrado pelo prestígio da 
arte. Antes disso, essa espécie de regresso às origens significa uma redescoberta 
das fontes de nossos mais genuínos valores, que devemos manter e aprimorar com 
nossa melhor contribuição para o progresso cultural do grande Todo que é a Nação. 

A IMPORTÂNCIA DO CARIJO
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ORIGEM DO NOME DO FESTIVAL

O nome Carijo da Canção Gaúcha foi 
inspirado no carijo ervateiro, que é um jirau de varas 
toscas, horizontal ou em forma de cumeeira rasa, a 
um metro e meio ou pouco mais do solo, onde se 
colocam os feixes de erva-mate, já sapecada, para 
a secagem ao calor direto do braseiro que arde 
embaixo de toda a extensão do Carijo. A 
distribuição do calor obriga os rondeiros do carijo a 
passarem as noites em vigilância, emparelhando o 
braseiro com o auxílio de guampas d'água, atiradas 
de quando em quando sobre as labaredas mais 
altas, cujas faíscas podem ocasionar incêndios. 
Por isso, geralmente os carijos são construídos em 

clareiras, nos recessos de matos, próximos a uma vertente e se rondam à noite, 
quando não venta.

À lenha ordinária costuma-se misturar plantas aromáticas, como Guabiroba, 
Cabreúva e Pitangueira, com a intenção de transmitir seu gosto e odor à erva-mate. 
Já o beneficiamento da erva-mate compõe-se 
de corte, sapeco, secagem, cancheio, soque 
e acondicionamento. Todas essas operações 
podem ser individuais, menos a secagem no 
carijo, que é operação coletiva, espécie de 
ritual festivo, verdadeiro salão social dos 
ervateiros, a cargo de tarefeiros visitantes, 
inclusive moças.

O processo de secagem no carijo pode 
durar até três noites, o que favorece a reunião 
onde são contados causos, anedotas e até 
mesmo propiciando romances. Carijo armado 
ou carijo acesso também significam namoro 
em Palmeira das Missões.
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A narração da lenda da erva-mate contém a certa altura o seguinte trecho:

"O emissário de Tupã sorriu. Em suas mãos brilhava, recoberta de uma luz 
estranha, uma planta repleta de folhagens verdes. - Deixa crescer esta planta, bebe 
de tuas folhas e terás o companheiro que pedes. Esta erva traz em si a graça de Tupã 
e se estenderá pelas matas, trazendo o conforto não só a ti, mas a todos os homens 
de tua tribo.Estas palavras, ditas à índia Caá-Yari, a transformaram na deusa dos 
ervais e dos ervateiros, espalhando a crença de que Caá-Yari, que é invisível para 
todos, pousa sempre nos feixes de erva aumentando o peso da colheita.’’

O conhecimento desta lenda revela a influência e a força que exerceu a erva-
mate sobre a economia do município da grande Palmeira das Missões, como produto 
nativo interligado às próprias tradições históricas. Tão intensamente se fixou esta 
imagem que o município já tinha apreciável produção pecuária e agrícola, mas 
continuava sendo conhecida como a Capital da Erva-Mate. Com o desmembramento 
de mais de 50 municípios, a quantidade de nossa produção foi reduzida, mas a 
qualidade de nossa erva-mate continua nos brindando com uma honrosa dádiva: a de 
sermos reconhecidos como a terra da melhor erva-mate do Brasil.

A LENDA DA ERVA-MATE

29º Carijo da Canção Gaúcha



29º Carijo da Canção Gaúcha

João Ari de Lima Ferreira
Natural de Palmeira das Missões, compositor com participação em quase todas 

as edições do Carijo da Canção Gaúcha, obtendo diversas premiações, sendo 
vencedor em duas edições comTarefeiro do Guarita e Conterrâneos. Reside 
atualmente em Jaguari. Como compositor, participou de diversos festivais do estado, 
conquistando inúmeras premiações, além de atuar como jurado em muitos deles. No 
Carijo, além das vencedoras, também se destacam composições de sua autoria, 
como Nossos avós, As safras pobres que não me deram pão, Figos caseiros, 
Reifância, Na multidão dos homens sós, De Vilinha à Palmeira, Recados à menina 
jardineira, Canção de um mundo novo, Pra lembrar a Vila Velha, dentre outras.

Valdomiro Maicá
Natural de Três Pedras, município de Tucunduva, costa do Rio Uruguai. Na 

cidade de Coronel Bicaco, participou de seu primeiro festival nativista em 1984, 
ganhando reconhecimento regional e nacional com a música Gana missioneira, letra 
de Nilo Bairros de Brum e música de Valdomiro Maicá e Cenair Maicá. Em 1996, 
recebeu na cidade de Bom Jesus o troféu de CD Mais Autêntico do Rio Grande do Sul. 
Foi vencedor do 19º Carijo. Amante da cultura do Estado, fundou grupos folclóricos e 
CTG's pelas cidades onde morou. Atualmente participa de festivais nativistas como 
cantor e jurado, sendo também fundador do grupo Arte e Cultura Costeiros do 
Yucumã. Também é compositor e criador de músicas, com 19 trabalhos gravados.

Jorge Manuel d'Almeida Costa Melo
Engenheiro agrônomo, poeta e compositor. Reside em Porto Alegre. Possui 

mais de 60 músicas gravadas, sendo também vencedor de vários festivais nativistas, 
tais como o Carijo da Canção Gaúcha, de Palmeira das Missões; a Seara da Canção, 
de Carazinho;o Grito do Nativismo, de Jaguari;o Ronco do Bugio, de São Francisco 
de Paula; e o Festival Nacional Rímula-Shell, em São Paulo, com a composição 
Tetinha, em parceria com Osvaldir e Carlos Magrão. Jurado em vários festivais, 
integra pela quarta vez o júri do Carijo da Canção Gaúcha. Lançará neste ano na 
Feira do Livro em Porto Alegre uma coletânea com mais de 60 poesias publicadas no 
jornal Zero Hora, do qual é colaborador desde 2007.

João Quintana Vieira
Natural de Uruguaiana, um dos fundadores do Grupo Parceria, a formação 

musical mais reconhecida do nativismo do Estado, com 1.097 premiações nos 
festivais gaúchos. É intérprete, musicista, poeta, vencedor de diversos festivais, com 
destaque para a Califórnia da Canção, a Coxilha, o Carijo da Canção Gaúcha (cinco 
edições) e outros tantos eventos do gênero. Pela sua trajetória artística ao longo de 
30 anos de nativismo, é integrante ativo de comissões julgadoras de diversos 
festivais. Possui cinco CDs gravados, sendo eles os discos Vozes, Minha estrela, Eu 
sou do Sul, Coletânea Nativa e, recentemente, o álbum Fronteiras. Já recebeu 
diversos prêmios em reconhecimento aos serviços prestados à cultura gaúcha.

CORPO DE JURADOS
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Romulo Chaves
Nascido em Palmeira das Missões, é letrista e possui destacada participação no 

meio artístico regional ligado às tradições crioulas do Estado. No ramo literário, 
participou de diversas coletâneas e obras que lhe renderam, atualmente, a indicação 
ao prêmio Açorianos de Compositor Regional. É reconhecido pelo Movimento 
Tradicionalista Gaúcho, onde recebeu a "Comenda João de Barro" em 2009. Com 
participação no acervo e/ou obras premiadas nos mais importantes festivais, a 
exemplo do Carijo, Reponte, Coxilha, Califórnia da Canção, Canto Missioneiro, 
dentre outros. Com mais de 100 premiações como letrista, atua como jurado em 
festivais e integra a comissão organizadora do festival Canto dos Ervais, em Palmeira 
das Missões.

APRESENTADORES

 Daniel Busch
Publicitário,comunicador e apresentador de rádio e televisão há mais de 20 

anos. Poeta, autor de diversas obras gravadas por grandes nomes da música nativa, 
a exemplo de Miguel Marques, Antonio Gringo, Os Monarcas, Os Mateadores, Grupo 
Renascença, Marca Campeira. Idealizador e fundador de festivais, tais como o 
Chamamento do Pampa, em Passo Fundo; Aparte do Verso Xucro (festival de 
poesias de Passo Fundo); e Te Dé um de Payadores da América Latina (Passo 
Fundo). Jurado de diversos festivais, entre eles o 16º e o 22º Carijo da Canção 
Gaúcha.

Analise Severo
Natural de Santa Maria, tem mais de 20 anos de carreira e 5 CDs gravados. Já 

participou de quase todos os festivais do Rio Grande do Sul, sendo umas das 
intérpretes mais atuantes e premiadas nos principais festivais do Estado. Tem entre 
as suas inúmeras premiações o troféu do FEGART, atual ENART, como Melhor 
Intérprete do Estado no ano de 1994. No final do ano de 2013, recebeu da Assembleia 
Legislativa do Estado o prêmio Vitor Mateus Teixeira(Teixeirinha), como a melhor 
cantora. Graduada em Direito em 2005 e radialista profissional desde 1999.
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- Lourenço Ardenghi Filho (1983 - 1988)
- Celso Augustinho Valduga (1989 - 1992);
- José Américo Freire (1993 - 1996);
- Antônio Marangon (1997 - 2000);
- Alecrides Sant'Anna de Moraes (2001 - 2004);
- Celso Augustinho Valduga (2005 - 2008);
- Lourenço Ardengui Filho (2009 - 2012);
- Eduardo Russomano Freire (2013 - 2016).

PRESIDENTES DE CADA UMA DAS EDIÇÕES
DO CARIJO DA CANÇÃO GAÚCHA

- Wilmar Winck de Souza (1ª, 2ª e 3ª edições);
- Odone Burtet Ghisleni (4ª e 5ª edições);
- José Carlos Vedana (6ª e 7ª edições);
- Celso Augustinho Valduga (8ª, 28ª e 29ª edições);
- Erico Veríssimo de Almeida (9ª e 10ª edições);
- Darci Crestani (11ª edição);
- Antonio Leo Rodrigues (12ª, 14ª, 15ª, 24ª, 25ª, 26ª e 27ª edições);
- Clarisse dos Santos (13ª edição);
- Hermes Garcia dos Santos (16ª, 17ª e 18ª);
- João Tadeu Soares da Silva (19ª edição); 
- Sérgio Danilo Aragonez (20ª edição);
- Lair Antonio Vieira (21ª, 22ª e 23ª edições).

PROTOCOLO E REDAÇÃO DE TEXTOS DE PALCO
AO LONGO DAS EDIÇÕES

- Angelino Alves;
- Antonio Leo Rodrigues;
- Guido Alaor Bones;
- Christiane Ferrarini Willig;
- João Souza.

PREFEITOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES NAS 29 EDIÇÕES
DO CARIJO DA CANÇÃO GAÚCHA



PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALMEIRA DAS MISSÕES

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 87/2011
ASSUNTO: Proteção Integral à Criança e ao Adolescente e ao Consumidor
COMPROMITENTE: Ministério Público
COMPROMISSÁRIO: Município de Palmeira das Missões, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Praça Nassib Nassif, representado pelo Prefeito Municipal, Lourenço Ardenghi 
Filho.

DATA: 10 de maio de 2012.
LOCAL: Auditório das Promotorias de Justiça de Palmeira das Missões, com endereço na rua 

Hildebrando Westphalen, nº 535, em Palmeira das Missões.

Considerando que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 
criança e do adolescente - Artigo 70 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

Considerando que os Artigos 3, 4 e 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o Artigo 227 da 
Constituição Federal estabelecem como dever de todos, família, sociedade e Estado, prevenir a 
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente;

Considerando que, para os efeitos legais, criança é a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade, de acordo com o Artigo 2 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente;

Considerando que o Artigo 81, Inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece a 
proibição de venda de bebidas alcoólicas à criança ou ao adolescente;

Considerando que aquele que descumprir a proibição acima descrita, como também fornecer a 
qualquer título bebida alcoólica ou cigarro a criança e adolescente incorrerá nas penas do DELITO 
previsto no Artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a seguinte redação:

Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança 
ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica, ainda que por utilização indevida.

Pena: detenção de dois a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Considerando que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança 

contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados nocivos 
ou perigosos, e a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 
difusos - Artigo 6, Incisos I e VI do Código de Defesa do Consumidor;

Considerando o teor do Ofício nº 251/2011 - C.T. da lavra do Conselho Tutelar de Palmeira das 
Missões, datado de 02 de junho de 2011 (fls. 04/09 e seguintes), contendo relatório acerca da atuação 
do órgão no 26º Carijo da Canção Gaúcha, realizado entre 26 e 29 de maio de 2011, relatando diversos 
casos de violações das normas acima transcritas, no que se refere à venda, fornecimento e consumo de 
bebidas alcoólicas, cigarros e assemelhados a adolescentes;

As pessoas jurídicas acima indicadas, assumindo a condição de COMPROMISSÁRIOS, 
estabelecem entre si algumas regras e firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com a finalidade de regular as normas e a organização do festival 
Carijo da Canção Gaúcha nas edições que se realizarem a partir da presente data, no tocante a crianças 
e adolescentes, visando coibir a venda e fornecimento de bebidas alcoólicas e cigarros para este 
público, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA. No tocante às edições do festival Carijo da Canção Gaúcha, ou 
denominação que a substituir, que forem realizadas a partir da presente data, no que se refere à toda a 
duração e a toda a extensão do imóvel em que é realizado o evento, aí incluídos o prédio principal em 
que são feitas as apresentações musicais e toda a área externa, inclusive os espaços/barracas 
locados/cedidos a terceiros, assume o COMPROMISSÁRIO as seguintes obrigações de fazer, cujo 
teor deve constar do regulamento a ser expedido:

(1) Proibir a presença e circulação de crianças e adolescentes, assim compreendidos os que têm 
idade inferior a 18 (dezoito) anos completos, no horário compreendido entre as 24h e as 08h do dia 
seguinte, prevendo-se no regulamento penas de multa e de fechamento e lacração dos 
espaços/barracas locados/cedidos em que constatado o descumprimento, excetuando o caso de 
crianças e adolescentes que estejam exercendo representação artística, mas também desde que 
acompanhados dos pais ou responsáveis;

(2) Proibir a presença e circulação de crianças e adolescentes com idade inferior a 15 (quinze) anos 
completos, no horário compreendido entre 20h e 24h, bem como de crianças com idade de até 12 (doze) 
anos completos das 08h as 24h, desacompanhados de um dos pais ou responsável legal presente no 
parque, prevendo-se no regulamento penas de multa e de fechamento e lacração dos espaços/barracas 
locados/cedidos em que constatado o descumprimento;
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(3) Proibir a venda e o fornecimento a qualquer título e/ou consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e 
assemelhados a (por) menores de 18 anos de idade, em qualquer horário, prevendo-se no regulamento 
penas de multa ou de fechamento e lacração dos espaços/barracas locados/cedidos em que constatado o 
descumprimento, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais cabíveis;

(4) Acionar imediatamente o Conselho Tutelar no caso de constatar pessoa menor de 18 anos 
completos que lá estiver em desacordo com o previsto nos itens 1 e 2 acima ou tentar adquirir ou consumir 
bebidas alcoólicas, cigarros e assemelhados, haja vista a situação de risco a isso alusiva (Artigo 98, Inciso 
III da Lei nº 8.069/90) e assumindo o compromisso de adotar as providências cabíveis e acionar a 
autoridade competente sempre que identificar pessoa fornecendo, entregando ou facilitando, de qualquer 
forma, o consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e assemelhados a adolescentes;

(5) Limitar a 02 (dois) o número de estabelecimentos autorizados a comercializar bebidas alcoólicas 
("Capeta"), os quais deverão firmar termo de responsabilidade no pertinente à observância das vedações 
constantes do item 3 supra, sendo que todos os estabelecimentos externos ao prédio principal devem ser 
alocados nas proximidades do posto da Brigada Militar, para possibilitar fiscalização permanente. Todos os 
demais estabelecimentos que forem autorizados à comercialização de bebidas alcoólicas, cigarros ou 
assemelhados, aí incluídos a copa do pavilhão principal, deverão firmar idêntico termo de 
responsabilidade;

(6) Adotar as providências necessárias para a composição de equipe de fiscalização do cumprimento 
do regulamento e do entabulado no presente Termo de Ajustamento de Conduta, a qual deverá contar com 
pelo menos 07 (sete) integrantes e atuar em tempo integral desde o instante em que forem autorizadas 
quaisquer atividades festivas/recreativas no local, especialmente nos espaços/barracas locados/cedidos, 
até o encerramento completo do festival. Esta equipe deverá dar respaldo ao Conselho Tutelar, à Brigada 
militar, à Polícia Civil e à Oficial de Proteção no exercício de suas competências legais;

(7) Proibir a realização de qualquer atividade festiva/recreativa nos espaços locados/cedidos antes da 
sexta anterior à abertura oficial do evento, exceção feita às atividades necessárias à montagem da 
estrutura física, sob pena de multa e fechamento/lacração do espaço/barraca;

(8) Determinar que, para a verificação da condição de criança/adolescente, estes deverão a todo 
tempo portar documento de identidade com foto, sob pena de retirada, nos termos do item 4 (acima);

(9) Determinar a todos os responsáveis pelos espaços/barracas locados/cedidos que liberem o 
imediato acesso, ao seu interior, das equipes de fiscalização, inclusive das compostas pelo Juizado da 
Infância e da Juventude, Ministério Público, Conselho Tutelar, Brigada Militar e Polícia Civil, em qualquer 
horário, devendo se abster de qualquer ato tendente a alertar os presentes da aproximação de integrantes 
destas equipes, sob pena de multa e fechamento/lacração do espaço/barraca.

Parágrafo primeiro. Considerar-se-á como duração do evento, para fins de obrigatoriedade de todo o 
entabulado neste instrumento, o período que vai da sexta anterior à abertura oficial do evento até o seu 
encerramento completo.

Parágrafo segundo. A proibição a que se refere o item "1" supra não alcança as crianças e 
adolescentes que, acompanhados de um dos pais ou responsável legal, estejam assistindo aos 
espetáculos junto ao palco principal. Quanto às outras partes do parque, poderão somente estar em 
trânsito para a saída no horário a que se refere este item, no limite de 30 (trinta) minutos contados do final 
dos espetáculos.

Parágrafo terceiro. O COMPROMISSÁRIO obriga-se a disponibilizar telefone celular à equipe de 
fiscalização prevista no item "6" supra, que deverá estar ativo e apto a receber chamadas em tempo 
integral. Sem prejuízo, permanecerá adicionalmente como referência a Secretaria do Evento, que estará 
aberta também em tempo integral.

Parágrafo quarto. Qualquer documento da lavra do Conselho Tutelar, da Polícia Civil, da Brigada 
Militar e da Oficial de Proteção contendo a constatação de consumo de bebida alcoólica, cigarro ou 
assemelhado por criança/adolescente determinará às autoridades administrativas a imediata aplicação 
das penalidades previstas neste TAC e no regulamento.

CLÁUSULA SEGUNDA. Para cumprimento das obrigações estabelecidas nas cláusulas anteriores, o 
COMPROMISSÁRIO assume obrigação de fazer, consistente em determinar a seus funcionários e 
prepostos, especialmente os componentes da equipe de fiscalização prevista no item "6" da Cláusula 
Primeira, que não permitam a entrada, a circulação e a presença de adolescentes em desacordo com o 
previsto nos itens 1 e 2 da Cláusula Primeira, bem como que fiscalizem rigidamente a venda e a entrega, de 
qualquer forma, e o consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e produtos cujos componentes possam 
causar dependência física ou psíquica, a (por) pessoas com menos de 18 anos completos, exigindo 
documento de identificação sempre que houver dúvida quanto à idade do frequentador, promovendo a 
retirada da criança/adolescente acionando o Conselho Tutelar, nos estritos termos do item "4" da Cláusula 
Primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA. O COMPROMISSÁRIO assume obrigação de fazer, consistente em 
proceder à entrega de cópia do regulamento e deste Termo de Ajustamento de Conduta a cada 
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locatário/cessionário de espaço/barraca no evento, que deverá firmar termo de responsabilidade no 
tocante ao cumprimento das obrigações, devendo os documentos ficarem afixados e expostos durante 
todo o tempo em que se realizarem as atividades, mencionando expressamente o nome e o telefone do 
responsável, tudo sob pena de multa a ser estabelecida no regulamento e de fechamento/lacração, sem 
prejuízo das demais sanções administrativas e criminais cabíveis.

Parágrafo primeiro. Em cada hipótese de verificação, por qualquer modo ou a cargo de qualquer 
órgão ou pessoa, de pessoa menor de 18 anos completos que adquiriu, recebeu ou consumiu bebidas 
alcoólicas, cigarros e assemelhados em toda a extensão do evento, ou da presença de 
criança/adolescente em desacordo com o previsto nos itens 1 e 2 da Cláusula Primeira, em havendo 
omissão do COMPROMISSÁRIO, por parte da equipe de fiscalização (Cláusula Primeira, item 6), 
imediatamente após ser cientificada, no cumprimento das obrigações alusivas à retirada da 
criança/adolescente acionando o Conselho Tutelar ou, se o caso, ao fechamento/lacração do 
espaço/barraca e demais penalizações, incidirá ao COMPROMISSÁRIO multa no valor de 05 (cinco) 
salários mínimos nacionais por criança ou adolescente, valor que reverterá em favor do Fundei Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, valendo os critérios de atualização do caput.

Parágrafo segundo. Além da fluência das multas, o descumprimento deste Termo de Ajustamento de 
Conduta poderá dar ensejo à adoção das medidas judiciais cabíveis, não servindo, em hipótese alguma, 
como fator impeditivo ou prejudicial ao interesse de agir em juízo do Ministério Público na defesa dos 
interesses difusos desbordantes do Inquérito Civil em questão (IC 87/2011).

CLÁUSULA QUARTA. O presente Termo de Ajustamento de Conduta poderá ser revisto pelas partes 
para futuras edições do festival, especialmente nos pontos em que se constatar a sua ineficácia para a 
proteção integral da criança e do adolescente.

CLÁUSULA QUINTA. As partes reconhecem a certeza e liquidez das obrigações assumidas no 
presente Termo de Ajustamento de Conduta;

CLÁUSULA SEXTA. O presente Termo de Ajustamento de Conduta será submetido à apreciação do 
Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.

DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. Ficam cientes os compromissários de que este Termo de Ajustamento de Conduta tem eficácia 

plena, desde a data de sua assinatura.
2. O presente Termo de Ajustamento de Conduta não exime os compromissários de eventuais 

responsabilidades administrativa e penal em razão de suas condutas.
3. Este Termo de Ajustamento de Conduta valerá como título executivo extrajudicial, na forma do Artigo 

5, Parágrafo 6º da Lei nº 7.347/85 e do Artigo 585, VIII, do Código de Processo Civil.
4. Remeta-se cópia do presente Termo de Ajustamento de Conduta ao Centro de Apoio Operacional da 

Infância e Juventude, via internet, certificando-se o cumprimento desta diligência nos autos.
5. Façam-se as anotações necessárias, nos termos do Provimento nº 26/2008.

E assim, por estarem justos e acordados os signatários, firmam o presente Termo de Compromisso de 
Ajustamento.

VANESSA DA SILVA - Promotora

MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES

TESTEMUNHAS: Brigada Militar e Conselho Tutelar
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Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:
I - armas, munições e explosivos;
II - bebidas alcoólicas;
III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização 
indevida;
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida;
V - revistas e publicações a que alude o art. 78;
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990



ATA REUNIÃO CARIJO 2013
Aos 22 dias de maio de 2013, no salão do Júri da Comarca de Palmeira das Missões - RS, 
reuniram-se a dra. Viviane CastaldelloBusatto, Juíza de Direito em substituição, o dr. João 
Paulo B. Cardozo e o dr. Marcos Eduardo Rauber, Promotores de Justiça, o sr. Celso Valduga, 
Secretário de Cultura e Presidente do Carijo, o sr. Delfino Suzano Júnior, vice-prefeito, o 
dr.AntonioMaieron, Delegado de Polícia, os representantes do Conselho tutelar e o Tenente 
Vilson, e Capitão Scartazzini, da Brigada Militar. Aberta a reunião pela dra. Viviane e pelo dr. 
João Paulo, foram esclarecidos os pontos sobre os quais a reunião irá se pautar. Deliberaram 
os presentes o seguinte: a) é permitido o acesso de criança e adolescente nas dependências 
do parque junto (no mesmo recinto ou ao lado, se em área aberta) de ascendentes maiores de 
18 anos até o 2º Grau, ou responsável legal, com exceção da área do "lonão", em que é 
estritamente proibida a permanência de menores, a partir das 22 horas; b) criança e 
adolescente consumindo bebidas alcoólicas, cigarros e assemelhados estão em situação de 
risco (artigo 98 do ECA) e enseja ao Conselho Tutelar a aplicação de medidas protetivas; c) 
reconhecem os presentes que o Conselho Tutelar, por seu colegiado e membros presentes no 
momento, a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Oficial de Proteção, tem a prerrogativa de 
determinar às autoridades administrativas da comissão de fiscalização do festival que lhes 
deem respaldo no exercício de suas competências legais, acompanhando a todos; d) a 
Secretaria Municipal de Cultura disponibilizará ao Conselho Tutelar relação completa das 
barracas e seus responsáveis, podendo ser por meio de cópias de todos os contratos, bem 
como os números dos telefones que deverão ficar disponíveis 24 horas, durante o festival, para 
que o Conselho contate a comissão de fiscalização; e) para fins de formalização da aplicação 
das penalidades administrativas de encerramento das atividades (lacração) dos 
espaços/barracas locados/cedidos pelo Município, deverão ser acionados fiscais municipais 
com competência legal, devendo o Município expedir ordens de serviço nesse sentido, 
inclusive estabelecendo sobreaviso; f) delibera-se que qualquer documento da lavra do 
Conselho Tutelar, Polícia Civil e Brigada Militar e Oficial de Proteção, contendo constatação de 
consumo de bebida alcoólica, cigarro ou assemelhado por criança/adolescente, determinará 
às autoridades administrativas a imediata aplicação das penalidades previstas no 
regulamento, especialmente a desativação da barraca (itens 8 e 9 do regulamento); g) o 
Conselho Tutelar, a Brigada Militar e a Comissão de Fiscalização remeterão relatório 
pormenorizado do trabalho realizado e de todas as ocorrências durante o festival ao Ministério 
Público, no prazo de 30 dias; h) oficie-se à Associação do Hospital de Caridade de Palmeira 
das Missões para que remeta ao Juizado relatório de todos os atendimentos de criança e 
adolescente realizados nos dias 19/05/2013 a 26/05/2013, particularmente quando houver 
evidências ou sintomas do consumo de bebida alcoólica, cigarro ou assemelhado; h) os órgãos 
supracitados comprometem-se na fiscalização do TAC firmado em 10/05/2012 com a cláusula 
aditiva firmada em 03/05/2013. Nada mais sendo deliberado, após lida e aprovada, fo por mim, 
Andressa Campos Korsack, Oficiala-Escrevente da 2ª Vara Judicial, digitada e por todos os 
presentes assinada. Presentes intimados. Nada mais.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

Viviane Castaldello Busatto, Juíza de Direito

João Paulo B. Cardozo, Promotor de Justiça

Marcos Eduardo Rauber, Promotor de Justiça

Celso Valduga, Secretário de Cultura e Turismo; Presidente do 29º Cario

Delfino Suzano Júnior, Vice-prefeito municipal; Vice-presidente do Carijo

Antonio Maieron, Delegado Regional de Polícia

Oficial de Justiça da Infância e Juventude

Brigada Militar

Conselho Tutelar
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Música
1ª Os amores do gaúcho 

2ª A gaita do tio Elpídio

3ª Erva buena da Palmeira

4ª Doce pealo

5ª Um rio que nasce aqui

6º Tempo de guri

7ª Nova paixão

8ª Nossa prece juramento

9ª Imagem da minha casa

10ª Aqui é meu lugar       

Ritmo     Intérpretes

SHOW DE ABERTURA

INVERNADA ARTÍSTICA

 

SHOW DE INTERVALO

ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS MÚSICAS 
CONCORRENTES FASE LOCAL
1ª RONDA - 29.05.13, quinta-feira

Rancheira

Chamarra

Chamarra

Toada

Chamamé

Chamamé

Valsa

Toada

Chamarra

Milonga     

Guilherme Cassiano Quaiatto

Aurélio Moraes

Cristiano Sonntag

José Ricardo Maciel Nerling

Aurélio Moraes e 

Rodrigo Flores Gonçalves

Fabiano Cestari Costa

Caroline Barbosa

José Ricardo Maciel Nerling

Rodrigo Gonçalves

Fabiano Cestari Costa
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Fase Local - 1ª Ronda - 1ª Música

Palmeira sem o Carijo, seria muito menor
O Rio Grande sem Palmeira, iria de mal a pior
E o mundo só é pequeno, porque o Rio Grande é maior

Na temática do amor, veio a minha inspiração
Pois é só isso que eu trago, dentro do meu coração
Pra falar dos meus amores, quero a vossa permissão
E se alguém botar tenência vai ver que eu tenho razão

Canta meu povo, viva a nossa tradição
Em Palmeira das Missões no Carijo da Canção

Sinto amor pelo Rio Grande, pela nossa tradição
Nossa história, nossa gente, nossa paz, nossa união
Rodeios e carreiradas, o churrasco e o chimarrão
Poesias e cantigas e os fandangos de galpão

Dos amores que falei, nessa minha relação
Tem um que virou destaque, dentro da minha canção
Tem nome, tem sobrenome, endereço e filiação
Na centenária Palmeira, é o Carijo da Canção

Ritmo: Rancheira
Letra: Guilherme Cassiano Quaiatto
Música: Guilherme Cassiano Quaiatto
Intérprete: Guilherme Cassiano Quaiatto

OS AMORES DO GAÚCHO

29º Carijo da Canção Gaúcha

MOINHOMOINHO
EspecialidadesEspecialidades

Cafeteria, Panificadora e Confeitaria

(55) 3742-2537
Rua Marechal Floriano, 629, Centro



Gaiteiro de boa tempra
Com sua gaita missioneira,
Alegrou muitos fandangos
No Quebrado e na Roseira.

Nos CTGs sua gaita
Sempre foi solicitada,
No embalo da chimarrita
Ensinando a gurizada.

O Pezinho, o Pau de Fita
O Anú, a Meia Canha
No manejo do teclado
Do Tio Elpidio Saldanha

Gaiteiro Elpídio Saldanha
A Palmeira te agradece,
No som da gaita campeira
Há ternura d'uma prece.

Ao dedilhar sua gaita
Tem entono de poeta,
Ouvindo o som da cordeona
Até o Rio Grande se aquieta.

Com a gaita junto ao peito
Revive reminiscências
Juras de amor e carinho
É a própria voz da querência

Fase Local - 1ª Ronda - 2ª Música

A GAITA DO TIO ELPÍDIO

Ritmo: Chamarra
Letra: Vilmar Winck de Souza
Música: Aurélio Morais
Intérprete: Aurélio Morais
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Fone (55) 3742-2305 - Fax (55) 3742-3957
Rua Frederico Fabri, 129 - Palmeira das Missões - RS

Barth Metais 
& Construções Ltda.



Fase Local - 1ª Ronda - 3ª Música

ERVA BUENA DA PALMEIRA

Passa a ‘‘foia’’ do ‘‘três listas’’
Pela pedra do rebolo
Vai aprumando tuas ‘‘coisa’’
No teu ‘‘peçuêlo’’ de couro

Nos ‘‘Três Capão’’
Tem erva-mate de encerro
Sofrena bem gateada
Que vem batendo cincerro

Seu ‘‘Fabricio’’ já gritava
Aperta firme a peiteira!
E vai levando os raídos
Pro Carijo da Palmeira!

Chimarrão bem cevado
Traz o amargo que adoça
O sabor da minha querência
Com aroma de fumaça

Te apruma e ‘‘bamo’’ parceiro, já tá 
na hora!
Que a empreitada tá te esperando 
lá fora!
O teu ofício é vertente larga 
ervateira
Desgalhando a erva ‘‘buena’’ desta 
terra missioneira!

Tem que saltar bem ‘‘cedito’’
Antes do galo cantar
Dê um beijo na tua prenda
E se benza pro azar

Marca Touro ou Solingen
Seja Besouro ou Formiga
Tem que tá bem afiado
E o pulso firme pra lida

Recuerdos que fazem parte
De um passado ancestral
Um ‘‘biscaio’’ abrindo o bico
Num ‘‘terrunho’’ ritual

Chimarrão bem cevado
Traz o amargo que adoça
O sabor da minha querência
Com aroma de fumaça

Ritmo: Chamarra
Letra: Cristiano Sonntag e Alixandre Lima
Música: Cristiano Sonntag e Gabriel Ferreira
Intérprete: Cristiano Sonntag

DIAG
DIAGNÓSTICO POR

IMAGEM
RUA FRANCISCO PINHEIRO, 116

FONE (55) 3742-2629
FONE-FAX (55) 3742-2617

PALMEIRA DAS MISSÕES - RS
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Quando em vez, tocando tropa... ‘‘Recuerdos’’ do teu semblante
Peleiam pra ser sinuelos dos pensamentos de andante.
Primeiras horas do dia... Como não lembrar do sonho
Que fez rancho na memória e me fez dormir risonho?

- No bom dia aos companheiros, logo contei da quimera.
Qualquer prosa é um ensejo pra falar de quem me espera.
‘‘São marcas de um doce pealo’’ - Do laço da tua mirada -
Nas campinas das tuas íris este andejo fez morada.

Depois desse ‘‘doce pealo’’ já não me sinto teatino,
Pois vi nesse par de estrelas o clarão do meu destino.
Um dia, pelos caminhos, me perdi, por estradear,
Mas encontrei nos teus olhos um campo onde me quedar.

Declamando:
Logo eu, que tanto andejei, atravessando horizontes,
Mirando belas paisagens côa gadaria em reponte.
Achei o campo mais belo, no verde do teu olhar,
Nem pude conter a ânsia de apear e desencilhar.

Desde então eu ando inquieto, nem mesmo o mate me abranda:
A seiva verde dos mates torna a saudade mais branda.
Quem dera tivesse a tropa por destino o que mais quero...
O adeus já não haveria, só Deus sabe o que pondero.

Junto à baeta do poncho guardei comigo o teu cheiro,
Pra aquecer o sentimento nos frescores madrugueiros.
"São marcas de um doce pealo" - Que fez este peão amar-te -
Nas andanças, cá no peito, certamente vou levar-te.

Fase Local - 1ª Ronda - 4ª Música

DOCE PEALO

Ritmo: Toada
Letra: Luiz Gustavo Foresti Ribas e José Ricardo Maciel Nerling
Música: José Ricardo Maciel Nerling
Intérprete: José Ricardo Maciel Nerling

 (55) 3742- 1800
Rua Conselheiro Pompílio Martins,68

Palmeira das Missões - RS
Fone: (55) 3742-0006

Rod. BR 468, s/nº - Km 02  - Palmeira das Missões - RS
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Fase Local - 1ª Ronda - 5ª Música

UM RIO QUE NASCE AQUI

Rio Guarita vertente bendita que nasce aqui
Já brinquei em tuas águas no meu tempo de guri
Agora afino a garganta pra cantar à tua beleza
Versos vestidos de alma num tributo a natureza

O Guaritinha é o teu começo o Uruguai o teu final
Ao longo dessa estrada é rico teu manancial
Teu leito às vezes é manso depois a água se agita
E assim segue o seu rumo até a Barra do Guarita

Sangas e lajeados são artérias que dão vida
Cada um que te alcança enriquece tua lida
De regar a terra sem descanso sempre atento
Pra fazer crescer a planta e nos dar o alimento

É fonte de inspiração para causos de pescadores
Uns até já são lenda na ideia dos pensadores
Peixe grande no espinhel jundiá na linha de mão
Outros pescam estrelas na ânsia d'uma paixão

É pujante a riqueza nos dois lados da barranca
É soja, milho e trigo sempre trazendo esperança
Aos que cuidam da terra no labor de sol a sol
Pra saciar a fome do povo e encher o seu paiol

Ritmo: Chamamé
Letra: Erico Guedes Gonçalves
Música: Aurélio Morais
Intérpretes: Aurélio Morais e Rodrigo Flores Gonçalves

18
74

VIL AINHP SA EL ÕM SE SI IR  MA       S   D A

1822
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Fase Local - 1ª Ronda - 6ª Música

TEMPO GURI

O caminho era um luzeiro na querência do olhar.
Nas asas da liberdade a vida a me ensinar,
Que na linha das pandorgas não é lugar pra brincar.

Da estância ao campo do fundo onde pastava a tropilha
Sonhava montar cavalos, tendo a lua na encilha
Coisas de guri de campo com alma andarilha.

Fui guri de andar as léguas em cavalos de taquara,
Gado de osso, bodoque... Que a mão do vento desgarra.
Mas nas coxilhas da vida o flete às vezes dispara.

Porque será que a idade traz na mala outros enredos?
Porque o tempo criança não devolve brinquedos?
Um dia num mate novo desvendarei o segredo.

Zombava da boitatá quando o meu chapéu caía.
Cruzava sanga e picada saci Pererê por guia.
O tempo andava a galope, assobiando melodias.

O mesmo pingo da infância que um dia me carregou,
Tropeçou num tacuru, que o calendário forjou.
E veio alçar estribos, na memória que ficou.

Ritmo: Chamamé
Letra: Fabiano Cestari Costa
Música: Fabiano Cestari Costa
Intérprete: Fabiano Cestari Costa

29º Carijo da Canção Gaúcha

Fone: (55) 3742-6492
Palmeira das Missões-RS



Fase Local - 1ª Ronda - 7ª Música

NOVA PAIXÃO

Ao abrir as janelas do meu peito
Senti a paixão de novo despertar
E transformei o calor do sentimento
Na procura de alguém para amar

O coração um eterno sonhador
Campeia rumos para seus anseios
(Pois quem conhece espinhos e flor
Nunca está só em seus devaneios)

E assim vai este louco coração
Traçando planos de felicidade
(Não quer sofrer outra desilusão
E nem chorar de novo uma saudade)

Deixei de lado os sonhos incertos
Mandei pra longe esta solidão
Pois quem não tem um amor por perto
Sempre anda em busca de nova paixão

Então dei rédeas ao meu coração
Que no reponte foi levando este penar
(Mas se o sinuelo trouxer o amor num flete
Sobram motivos pra outro sonhar)

Ritmo: Valsa
Letra: Luiz Edmundo Estigarribia
Música: Luiz Edmundo Estigarribia
Intérprete: Caroline Barbosa

29º Carijo da Canção Gaúcha

Fones: (55) 3742-3141 / 3742-2033
Palmeira das Missões - RS



Num belo dia você chegou
Tal qual flor de primavera,
O teu sorriso me encantou,
Fechou o ciclo de espera.

Meu horizonte se ampliou,
Ganhou uma estrela verdadeira,
Que cheia de luz iluminou
Minh'alma solitária por inteira.

Com amor, vamos dar as mãos,
Nesta união de bons sentimentos,
E para Deus pedirmos proteção,
Nesta prece de amor-juramento.

És lume, brilho, senda, aliança,
Harmonia com nome de princesa,
Que na magia vestiu a esperança
Com confiança se fez fortaleza.

Caminhos de luz, sons, melodias...
Sonhos lindos para um sublimar,
Alguém que sem fantasias,
Trouxe alegrias para me cativar.

Pelo sonho-realidade, fé e amor,
Eu me curvo e então agradeço;
Com respeito ao nosso Senhor,
A felicidade lhe ofereço.

Fase Local - 1ª Ronda - 8ª Música

NOSSA PRECE JURAMENTO

Ritmo: Toada
Letra: Janaina Larre R. Pagliarini
Música: José Ricardo Maciel Nerling
Intérprete: José Ricardo Maciel Nerling

Rua Plinio Calegaro, 947
Palmeira das Missões

(55) 3742-2655

29º Carijo da Canção Gaúcha



Fase Local - 1ª Ronda - 9ª Música

IMAGEM DA MINHA CASA

Parei um pouco para relembrar a infância
Momento lindo em que a saudade pede vaza
Me vi piazito "bodoqueando" no terreiro
Nos fins de tarde "bulitiando" frente as casas

Morada antiga no costado de um capão
Toda caiada e as janelas bem vermelhas
Uma varanda pras noites de lua cheia
De tábua bruta e as "quatro águas" de telhas

Na canga "buena" uma junta de brasinos
E um "pula toco" judiano virando o chão
Sementes férteis plantadas com esperança
Na antiga lida que da terra tira o pão

As luas passam e a lembrança não se apaga
Nas horas "brabas" que a saudade cria asas
Volto no tempo em busca de um recomeço
Pelas retinas a imagem da minha casa
Rancho humilde onde a paz não tinha preço
Fundão de campo era este o endereço

Ritmo: Chamarra
Letra: João Carlos Konig
Música: Cassio Figueiró
Intérprete: Rodrigo Gonçalves

PALMITRAC 
José Simões Félix, 

738 Palmeira das Missões – RS

 Fone: (55) 3742-1502

29º Carijo da Canção Gaúcha

Família unida gente simples poucas posses
Mãos calejadas de machados e enxadas
Um Santo Antônio num altar de pedra antiga
Cuidando a vida da gente desta morada

O pai e a mãe nos ensinaram vida afora
Todos princípios para o bem viver comum
E que os valores das pessoas são sagrados
E estão na honra e no sangue de cada um

Quem dera a vida retornasse aquele tempo
De sanga clara e frutas doces no arvoredo
Onde as crianças e os mais velhos calmamente
Viviam a vida com mais paz e menos medo



Fase Local - 1ª Ronda - 10ª Música

AQUI É MEU LUGAR

Velhos anseios de viver num centro grande
Me afastaram do meu pago e do meu povo
Parti atrás dos sonhos de conhecimento
E só voltava no Carijo e no ano novo

Vivia longe das pessoas que mais quero
Tinha estudo, o Guaíba, a Redenção
Foi quando o peito bateu forte e perguntou:
- Já não é tempo de voltar pro meu rincão?

Pensei nas coisas que deixei ainda criança
Lembrei amigos, verdes campos e a boieira
E renasceu a esperança nos meus olhos
Cadê minhas trouxas? Vou-me embora pra Palmeira!

O novo rancho fica perto dos meus velhos
Parte da infância repontou sem dar sinal
Jogo no clube e uma passada no bolicho
E um café gordo na padaria central

E é bem aqui que sentarei minha querência
Vou ter raízes e plantar o coração
No chão vermelho, quando instado a descansar
Com o Brasil, o Tocha, o Cléo e o Vô Gustão.

Ritmo: Milonga
Letra: Antonio Augusto Korsack Filho
Música: Fabiano Cestari Costa
Intérprete: Fabiano Cestari Costa

SAFRAS
Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.

S

29º Carijo da Canção Gaúcha

Fone: (55) 3742-3444
Rua João Adrião Gonçalves, 2045
Palmeira das Missões - RS



Música
1ª Na carona da milonga

2ª  A cuia, o cevador e o chimarrão

3ª As cercas que nos cercam

4ª Alem do quadro de vidro

5ª Contraveneno

6º Quebrando a voz do silêncio

7ª Esporas

8ª Pra voltar numa milonga

9ª Trindade

10ª Academia campeira       

Ritmo     Intérpretes
Milonga

Milongão

Milonga

Milonga

Vanera

Milonga

Aire de Chacarera

Milonga

Chamamé

Vanera   

Tuny Brum

Leonardo Sarturi

Nenito Sarturi

Jean Kirchoff

Luciano Maia

Jean Kirchoff

Robledo Martins

Marcio Correia

Adair de Freitas, Robledo 

Martins e Cristiano Fantinel

Sidney Almeida

   

ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS MÚSICAS 
CONCORRENTES FASE GERAL
2ª RONDA - 30.05.13, sexta-feira

29º Carijo da Canção Gaúcha

SHOW COM



29º Carijo da Canção Gaúcha

Fase Geral - 2ª Ronda - 1ª Música

NA CARONA DA MILONGA

Atiro com força o laço do tempo,
no céu que existe em meu coração.
E sigo a trote acalmando esta ânsia,
fiel companheira desta solidão.

Eu quero os sonhos que estão mais adiante,
na voz que norteia a minha razão.
E bem despacito eu cevo meu mate,
e arrumo pousada em nova canção.

Dá-lhe milonga que eu pego carona,
encilho a vida no seu galopar.
Revelo as mágoas em cada ponteio,
e só nos teus braços eu vou me encontrar.

Não vou por atalhos, descubro distâncias,
e a pampa aos poucos revela o caminho.
Meu rumo é em frente sem medo do mundo,
quem canta verdades não anda sozinho.

Eu pego carona em tantas milongas,
buscando as respostas assim eu prossigo.
Mas sinto no peito que em cada acorde,
que a milonga é que vem de carona comigo.

Ritmo: Milonga
Letra: Alex Palma
Música: Tuny Brum
Intérprete: Tuny Brum

29º Carijo da Canção Gaúcha



29º Carijo da Canção Gaúcha

Fase Geral - 2ª Ronda - 2ª Música

A CUIA, O CEVADOR E O CHIMARRÃO

A Cuia, em forma de taça, Cevador e Chimarrão
Lembram o gesto de Cristo, dividindo vinho e pão.
Trazem, no ritual do mate, a fraterna comunhão,
Querendo mostrar ao mundo que somos todos irmãos.

A Cuia foi a parceira dos Guaranis combatentes,
Que elevaram corpo e alma, ao sorver da água quente.
Em forma de coração - parece um seio moreno -
Um mapa do meu Rio Grande, mesmo com porte pequeno.

Cuia, cevador e mate
Na seiva da convivência,
São relíquias que afagam
E adoçam minha existência!

Nas Rodas de Chimarrão os assuntos vêm à tona:
Embates, Tropas, Aprontes, um cortejo pra Siá Dona.
Sorvem-se reminiscências - tempos deixados pra trás:
Quantos Heróis Comandantes, quantos Tratados de Paz!

Cuia, cevador e mate - vertentes de telurismo,
Que jujam, ao pé do fogo, sementes de um atavismo
Quando eu parar deste mundo quero levar, no costado,
Meus Avios de Chimarrão pra matear d'outro lado!

Ritmo: Milongão
Letra: João Tadeu Soares da Silva e Salvador Lamberty
Música: Leonardo Sarturi
Intérprete: Leonardo Sarturi

Hiper
BOA VISTA

Fone: (55) 3742-6574
Av. Independência - Palmeira das Missões - RS



Fase Geral - 2ª Ronda - 3ª Música

CERCAS QUE NOS CERCAM

Esses limites que ponteiam nossos campos,
E as divisas que os homens têm plantado,
São silhuetas de outras cercas que nos cercam,
Nos "enfarpando" em cada arame esticado

São lindeiros de terra, vizinhos de rio,
Escravos da empáfia e das aparências,
Que fecham porteiras e trancam caminhos,
Sem ouvir a voz da própria consciência,
Tornando-se estranhos e desconhecidos,
Embora morando na mesma Querência.

Faço uma prece pra que os sons dessas milongas,
Que o vento toca nas guitarras do alambrado,
Levantem seus acordes e enterneçam,
O coração... de quem aparta gente e gado.

Esses homens que limitam e demarcam,
Vivendo em guerra por domínio e possessão,
Plantam fronteiras que dividem e separam,
Tecendo teias de sua própria prisão.

A liberdade é uma potra "mui" arisca,
Que não se doma nem se tolhe com cercados,
Cavalga livre sobre o lombo das coxilhas,
Sem fazer conta dos arames perfilados,
Pra quem é livre não há cerca que ataque,
E a liberdade não se prende em aramados.

Ritmo: Milonga
Letra: Dilamar Costenaro e NenitoSarturi
Música: Vlademir Nunes
Intérprete: Nenito Sarturi

29º Carijo da Canção Gaúcha

(55) 3742-1282
Rua Coronel Evaristo, 43, Centro
Palmeira das Missões



Fase Geral - 2ª Ronda - 4ª Música

ALÉM DO QUADRO DE VIDRO

Emolduro liberdades
Pelo vidro da janela,
Pintando sonhos na tela
Mais rica da imensidade.
Não quero meias verdades,
Não quero olhares vazios...
Melhor somar desafios
Do que viver por metade.

Não creio em passos cansados
Que se arrastam sem firmeza...
Meus passos têm a certeza
Do rumo a ser alcançado.
Prefiro os simples ditados
À voz dos falsos profetas...
As linhas tortas e retas
São parte do meu traçado.

Melhor viver inconstante,
Com tempestades na alma,
Que sofrer com a falsa calma
De quem morre a cada instante.
De quem faz, mas não garante,
De quem diz, mas não assina...
De quem embaça as retinas
Por medo de olhar adiante!

Não sou melhor que ninguém
Mas sou o melhor de mim,
Pois resolvi dizer sim
Pras ânsias que a alma tem.
Arrisco, se me convém,
Se não convém, também faço...
E trago a sorte no laço
Se não quiser vir por bem.

Assim me vou mundo afora,
Além do quadro de vidro...
Pois tenho um sonho incontido
Que tenteia a toda hora.
Vezes sorri, vezes chora,
Mas faz o mundo mais lindo...
E com licença, vou indo,
Pois meu futuro é agora!

Ritmo: Milonga
Letra: Carlos Omar Vilella Gomes
Música: Arthur Bonilla
Intérprete: Jean Kirchoff

2 Lojas em Palmeira das Missões

29º Carijo da Canção Gaúcha

Fone: 3742-1361
Av. Independência, 1151, centro

Fone: 3742-1360
Av. Independência, 755, centro



Fase Geral - 2ª Ronda - 5ª Música

CONTRAVENENO

Esta chorona que abraço, na alegria dos galpões
Traz um plantel de emoções, que em minh'alma se arrincona
Por dar ouvido ao instinto, de gaiteiro encambichado
Meu destino é cabresteado, pela prosa da cordeona
Esta parceria de lida é meu sagrado instrumento
Que traduz meu sentimento, com cheiro de campo e chão
Quando tiro ela da caixa e abro o fole deste jeito
É igual abrir o meu peito, pra mostrar meu coração.

Minha fiel companheira me conquistou pela prosa
É mãe coruja e zelosa, de cada nota parida
Tem o timbre das auroras, de mormaço e de sereno
Pra ser o contraveneno, das amarguras da vida

O nosso apego é sincero, é cumplicidade pura
E tem a paz e ternura, de filho escutando os pais
O que sai desse dueto, desenhado no compasso
Tem a força de um abraço, pelas coisas regionais
Tanto faz o sol a pino, o ermo das madrugadas
E as diferentes estradas, que me propõe esta sina
Levo a cordeona comigo, pra entregar bem afinado
Um retrato musicado, da minha pátria sulina

Ritmo: Vanera
Letra: Dionísio Costa
Música: Luciano Maia
Intérprete: Luciano Maia

Laboratório Cezar Ltda.
CENTRO BIOCLÍNICO

Fone: 55 3742-1352
Palmeira das Missões - RS

29º Carijo da Canção Gaúcha



Fase Geral - 2ª Ronda - 6ª Música

QUEBRANDO A VOZ DO SILÊNCIO

Eu tenho visto verões
quedarem o suor e as lágrimas
secarem tez e saliva...
Eu tenho visto outonos
quedarem folhas - e o tempo
minguando alento e guarida...

Eu tenho visto invernos
gelarem corpos - e almas
e esperanças de vida...
Mas também vi primaveras
tornarem os sonhos, taperas
murchando as flores mais lindas!

Pra cada sol que judia
eu trago sombra e remanso
e pra cá vento que sopra
eu trago abrigo e acalanto

Na vida, tudo a seu tempo...
o sonho aguarda o momento
pra se fazer realidade
quebrando a voz do silêncio

Pra nunca mais ser saudade
A alma busca o segredo...

Pra cada frio que encaranga
sou poncho em calor humano
e pra cada espinho e ferida
eu trago a cura em meu canto...

Na vida é escasso o tempo
pra o sonho ser realidade
Quebrar a voz do silêncio
E enfim fazer-se verdade

Pra cada sol que judia...

A alma busca o segredo...
Pra nunca mais ser saudade

Ritmo: Milonga
Letra: Caine T. Garcia
Música: Tuny Brum
Intérprete: Jean Kirchoff

Sistemas para Gestão Pública

55 3744 3636  | digifred.com
Frederico Westphalen - RS

29º Carijo da Canção Gaúcha



Fase Geral - 2ª Ronda - 7ª Música

ESPORAS

Meu sangue ferve quando uso esporas,
E uma saudade aflora em meu coração:
Como se o passado chegasse de esguelha,
Com um par de estrelas presas ao garrão.

Sinto a alma leve quando nessa hora,
Saio campo afora e o céu ao revés...
Com uma parelha de rosas-dos-ventos,
Cantando em dueto... Dando asas aos pés!

No coração trago dois cometas,
Presos nas rosetas da saudade dela,
E guizos na espora que me denunciam
Aos olhos que espiam do vão da janela.

Ainda hoje o tilintar de esporas
Traz clarins de outrora clamando consciência...
- Com rastros de esporas, uma raça guapa,
Desenhou o mapa da nossa querência!

E quando o tempo, arrastando esporas,
Chegar sem demora para me buscar...
- Vai me encontrar de pilcha campeira,
E uma estrela boieira em cada calcanhar!

Ritmo: Aire de Chacarera
Letra: Silvio Genro
Música: João Bosco Ayala
Intérprete: Robledo Martins

Silos
Graneleiros
Pontes
Tubulações
Pavilhões

55 3742-6521
Palmeira das Missões - RS

29º Carijo da Canção Gaúcha



Fase Geral - 2ª Ronda - 8ª Música

PRA VOLTAR NUMA MILONGA

Se o sentimento me levou um dia ao longe,
Buscando estradas que o destino me negou.
Hoje as porteiras se fizeram mais abertas,
E eu firmo o passo, pois já sei pra onde vou.

Pelas veredas que carrego no meu peito,
Eu vou tocando a minha vida num violão.
Os meus acordes me revelam todo o pampa,
Pois tenho estradas dentro do meu coração.

Quem milongueia sentimentos pela alma,
Por horizontes que talvez o tempo esconda
Abre caminhos pra levar um sonho adiante,
Mas tem saudades pra voltar numa milonga.

Vou ponteando as madrugadas do meu Sul,
E já não tem desilusão que me contenha.
Aqueço o inverno na fogueira que me habita,
E aperto o passo pra queimar toda essa lenha.

Sempre levei uma milonga na jornada,
Fiel parceira quando a volta não é breve.
Nos meus ponteios encontrei a direção,
Pra retornar nesta milonga de alma leve.
 

Ritmo: Milonga
Letra: Alex Palma
Música: Márcio Correia
Intérprete: Márcio Correia

Av. Independência, 1200
(55) 3742-7070

Av. Independência, 725
(55) 3742-0077

Av. Independência, 1604
(55) 3742-2520

29º Carijo da Canção Gaúcha



29º Carijo da Canção Gaúcha

Engenharia - Pré-Moldados - GuinchosEngenharia - Pré-Moldados - GuinchosEngenharia - Pré-Moldados - Guinchos

Fase Local - 2ª Ronda - 9ª Música

TRINDADE

O velho é molde ancestral que vem de boa semente,
Cruzou um tempo inclemente de rédeas firmes na mão,
Fez pátria e revolução charlando um pampa dialeto,
E ensinou filhos e netos semear amor no seu chão.

O outro é de um tempo novo e traz figura mais branda,
Mas no olhar a mesma gana de quem cumpriu a missão,
Por ser templado em galpão na velha forja do pampa,
Carrega o campo na estampa e os sonhos no coração.

O moço é mescla dos dois pisando nos mesmos rastros,
Com a coronilha dos braços vai estampando no chão,
A sangue, suor e paixão e uns arroubos de vaidades,
O armonial desta Trindade que faz do campo a razão.

O Filho, o Pai e o Avô, três tentos de um mesmo laço,
Cerzidos no mesmo abraço que a mão da vida trançou,
Sem galardões de doutor, mas honras de resistências,
Vão semeando na querência seus sonhos de paz e amor.

Os três conservam rituais, tisnados no breu dos anos,
A poeira, a chuva e minuanos, pra legar aos demais,
Pois sabem que a alma se vai e a matéria vira pó,
Mas o que ensinam os avós, a qualquer tempo resiste,
Nesta Trindade que existe, na vida de todos nós!

Ritmo: Chamamé
Letra: Giba Trindade
Música: Nirion Machado
Intérpretes: Adair de Freitas, Robledo Martins e Cristiano Fantinel

Fone/Fax: (55) 3742.3675

www.ledurpremoldados.com.br

Palmeira das Missões - RS



Música
1ª Academia campeira

2ª Alma de guri

3ª Rio Grande, canto e querência

4ª Pra falar de liberdade

5ª Pela vergonha que habita 

    logo abaixo do chapéu

6º Da tua falta 

7ª A fiandeira

8ª Semo bruto

9ª Com gosto de vida

     

Ritmo     Intérpretes
Vanera

Canção

Chamarra

Canção

Chacareira

Milonga

Toada

Rancheira

Chamarra

Sidney Almeida

Eraci Rocha

Adair de Fretas

Nenito Sarturi

Angelo Franco e

Pirisca Grecco

Miguel Marques

Juliano Javoski

Volmir Coelho

Ita Cunha

   

ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS MÚSICAS 
CONCORRENTES FASE GERAL
3ª RONDA - 31.05.13, sábado

29º Carijo da Canção Gaúcha

SHOW-BAILE COM



Fase Geral - 3ª Ronda - 1ª Música

ACADEMIA CAMPEIRA

E mal o dia amanhece
Na academia campeira
Soltar as vacas na porteira
Favorece o alongamento
Puxar água lá do poço
Para esticar o esqueleto
Cortar lenha e uns gravetos
Pra fazer o aquecimento

Espichar um alambrado
Desenvolve o peitoral
Quando eu laço um bagual
Tironeando dá sustento
Meter enxada na horta
Carregar alguns moirões
E vassoura no galpão
Faz parte do treinamento

Tô malhado, tô sarado
Sou campeiro do momento
Estou tomando suplemento
Pra criar musculatura
Batata doce e mandioca
Carne assada é proteína
Ovo de avestruz vitamina
E Carqueja pra a cintura

Puxar queixo de potro
Pegar no braço do arado
Um exercício puxado
Para realizar um supino
Buscar umas melancias
Carregar água para os cochos
Disparar de um touro mocho
E dar bóia para os suínos

Caminhar três léguas e meia
Pra chegar lá no bolicho
Quem sabe algum cambicho
Com as filhas do bolicheiro
Sem camisa peito aberto
Para exibir minha figura
Mostrando a musculatura
Da academia campeira

Ritmo: Vanera
Letra: Candido Roberto A. Borges
Música: Clovis de Souza e Marcelo Holmos
Intérprete: Sidney Almeida

c o n e c t a n d o p e s s o a s

Rua Major Novais, 1050 
Fone: (55) 3742-0122 | 3742-7927 

 Palmeira das Missões - RS

29º Carijo da Canção Gaúcha



Fase Geral - 3ª Ronda - 2ª Música

ALMA DE GURI

Tem hora que a lembrança vira um livro
com páginas de vida e de saudade
e a gente se percebe um pouco velho,
sentindo ter vivido mais que a idade...

Tem hora que se vão as alpargatas
de tantos passos firmes nos caminhos
e embora os pés exijam seu repouso,
a alma quer voar qual passarinho!

No peito ainda arte a velha ânsia
De desbravar um céu que não vivi;
O corpo dá sinais da longa estrada
E a alma quer cantar feito um guri!

Por mais que o tempo mostre no meu rosto
As trilhas que a vivência percorreu,
Eu sinto pela força da garganta
Que a alma ainda não envelheceu!!!

Tem hora que o menino tão inquieto
no pátio da memória é só lembrança
e as cores das pandorgas se desbotam
nos olhos que já foram de criança.

Tem hora que uma lágrima renova
e outra vez nos faz compreender
que a vida é cada dia um novo sonho,
não há razão pra alma envelhecer.

Ritmo: Canção
Letra: Piero Ereno
Música: Piero Ereno
Intérprete: Eraci Rocha

sempre com você!

Av. Independência - Palmeira das Missões - RS
Fone: (55) 3742-1179 

29º Carijo da Canção Gaúcha

Fone: (55) 3742-1481 / 3742-1622
Av. Independência, 51 - Palmeira das Missões - RS



Fase Geral - 3ª Ronda - 3ª Música

RIO GRANDE, CANTO E QUERÊNCIA

Neste compasso que tem jeito de fronteira,
Velha maneira de cantar o meu Rio Grande,
Querência xucra que se ama e se venera,
Amor à terra que se canta e não se esconde...

Não ponho preço pra cantar meu pago santo,
Nem cobro tanto, se meu canto não tem luxo,
Falando, apenas, com seu toque de alegria,
Que o que se cria se eterniza por gaúcho!

Nem só de potros, de manadas e estouros,
Se faz tesouro, no limite das estâncias,
Mas destas ânsias com sentido de querência,
Em sua essência de campeira ressonância.

Meu canto xucro, num compasso de fronteira,
É a mais campeira oração, que nos acalma,
E as labaredas dos fogões são testemunhas
Desta terrunha vibração que tem da alma!

A velha adaga é lendária "ferramenta",
Que se lamenta pelas dores do passado,
Nessas conquistas que somaram sesmarias,
Pra hoje em dia de se render aos alambrados...

Mas nem por isso eu renego a minha estampa,
Na grande pampa das origens deste qüera,
Com minha alma, retratando aqueles tempos,
Sem o lamento e o silêncio das taperas...

Ritmo: Chamarra
Letra: Andrius Cruz de Souza
Música: Miguel Ângelo de Freitas
Intérprete: Adair de Freitas

 Fone: (55) 3742-5335 / 5332
 Av. Independência, 32  - Palmeira das Missões - RS
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Fase Geral - 3ª Ronda - 4ª Música

PRA FALAR DE LIBERDADE

Por entre as brumas da manhã acinzentada
Depois de tempos tão ausente, foi que vi
Um cardealzinho que seu canto entoava
Entre as roseiras que acabaram de florir.

Quem sabe fora, por capricho ou ganância,
Condenado a padecer atrás das grades;
E hoje, liberto, a revoar pela varanda,
Trouxe ao meu mate um gosto de felicidade.

Quem teve os céus, não nasceu pra ser cativo,
Não há sentido em viver numa prisão:
É ser julgado sem um crime cometido,
Sem direito à defesa nem perdão!

É ver mais longe o horizonte a cada olhar,
É ter sede, ver a água e não beber...
Abrir as asas sem saber como voar,
É estar vivo sem saber o que é viver!

Alçando vôo, foi-se embora o cardealzinho;
Foi alegrar outros quintais com sua beleza...
Talvez buscando companheira e novo ninho,
Pra dividir mais alegrias que tristezas.

Seguiu seu rumo, peregrino das alturas,
Deixando um ar de nostalgia e de saudade...
Pra cada aurora um novo canto de ternura,
Lição pra o mundo, do valor da liberdade!

Ritmo: Canção
Letra: Diego Bisognin e Anderson Mireski
Música: Anderson Mireski
Intérprete: Nenito Sarturi

29º Carijo da Canção Gaúcha



Fase Geral - 3ª Ronda - 5ª Música

PELA VERGONHA QUE HABITA LOGO ABAIXO DO CHAPÉU

Era um agosto de fato, na costa do mato rumando pro rio,
Vinham tocando a boiada, que quase rengueava de frio.
Não tinha céu de tormenta, mas perto do passo o tempo fechou,
Rasgando o Rio Grande se veio e depois do rodeio o céu desabou.

E de repente desceu, branqueando o lombo do cerro,
Uma intempérie de chuva, com vento minuano no meio.
Foi como um rito que ponchos abriram silhuetas na tropa
E se apertaram barbicachos, firmando o sombrero no cinto da copa.

O passo tava crescido, quando chegaram na várzea.
Cavalo bom é preciso, pra topar parada.
Guardam murmúrio das águas quem tava junto na lida,
Hay que ser muito vaqueano pra essas volteadas da vida.

O tempo sussurra, com calma, silêncios que a alma respeita.
O gado pressente o perigo, redemoinhando na espreita.
Eram cem bois colorados, bem apartados por cima,
E o pensamento que as vezes somos menores que a vida.

Assim se deu o estouro, dos bichos contra a enxurrada
E os tropeiros, de fato, não refugaram a empreitada.
Botaram o peito n'água, encharcando as garras contra o mundéu...
E alguma prece em silêncio, chamando os tropeiros do céu.

Mas, da boiada que tinha, morreram dois na cruzada,
E os índios permaneceram até tirarem da água.
Levaram além da tropa, os couros junto ao sovéu,
Pela vergonha que habita logo abaixo do chapéu

Ritmo: Chacareira
Letra: Cesar Silveira e Angelo Franco
Música: Cesar Silveira e Angelo Franco
Intérpretes: Angelo Franco e Pirisca Grecco

MAQGRANJA
Av. Independência, 143 - Palmeira das Missões 

(55) 3742-8030
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Fase Geral - 3ª Ronda - 6ª Música

DA TUA FALTA

Não sei ao certo se, ternura ou despedida
Desenhou-se em teu olhar naquele dia...
E meu abraço foi tomado pelo medo,
Como sentindo que não mais retomarias.

Ah, se eu soubesse que seria o derradeiro,
Aquele beijo que entreguei à tua face...
Recostaria calmamente no teu peito,
E pediria a Deus que o tempo parasse.

Porque faz falta ouvir teus passos pela casa,
O riso manso, convidando pra matear...
Como eu queria apenas ter um par de asas,
E num instante, ir voando te encontrar!

O mesmo nó da gravata que me ensinaste,
Hoje aperta a garganta, porque partiste.
Falta uma taça de vinho sobre esta mesa,
Em teu lugar, que se quedou vazio e triste.

E, nos retratos que se aninham na estante,
O teu semblante, tão presente, me sorri.
Então, eu sei que parte de mim vai contigo...
E que a saudade ficará pra sempre aqui.

Ritmo: Milonga
Letra: Anderson Mireski
Música: Luis Cardoso
Intérprete: Miguel Marques

29º Carijo da Canção Gaúcha

Marechal Floriano, 731, Centro



Fase Geral - 3ª Ronda - 7ª Música

A FIANDEIRA

Ainda é noite quando acorda a fiandeira
Veste seu luto e agradece por viver
Pois foram tantas provações e despedidas
Que a cada aurora aprendeu a renascer

O seu amor foi arrancado sem avisos
Enviuvou sem dar a luz, sem semear
Criou irmãos, cuidou da mãe, não teve filhos
Mas cumpre a sina de tecer e de cuidar

Vidas unidas pelas teias da existência
Cruzam suas mãos pelo rosário em bela dança
Desfia o tempo, desafia a impermanência
Empunha o terço e se arma de esperança

Pedala a roca, testemunha de partidas
O fio da vida enlaçado em suas mãos
Entre os xales e casacos que fabrica
Borda lembranças remendando a solidão

Gotas de sal percorrem linhas fatigadas
Benzendo a face suplicante em oração
Reza baixinho pra não acordar as mágoas
Velas acesas para os dias que virão

Ritmo: Toada
Letra: Ana Claudia Rodrigues
Música: Juliano Javoski
Intérprete: Juliano Javoski

Holanda Av. Independência, 236 - Vila Velha
Palmeira das Missões - RS
Fone: (55) 3742-1106
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Fase Geral - 3ª Ronda - 8ª Música

SEMO BRUTO

Compadre vou voltar pra o campo
Aqui na cidade não dá pra ficar
A malandragem anda solta
Que nem a polícia consegue pegar

Compadre roubaram minha égua
Mas que judiaria me deixaram a pé
Os ‘‘larápios’’ levaram as galinhas
E o galo véio ficou sem ‘‘muié’’

Compadre comprei uma erva
Barata e verdinha que eu não conhecia
Passou o camburão dos ‘‘home’’
E eu ‘‘posei’’ enjaulado na delegacia

Um dia eu virei a bicho
Peguei o facão e enfrentei os ‘‘mané’’
Levei uma suruba de bala
Que até as botas trocaram de pé

Compadre eu sei que ‘‘semo bruto’’
Mas aqui no povo a coisa tá precária
Melhor é voltar pra campanha
Antes que eu dê serviço para a funerária

Ritmo: Rancheira
Letra: Jorge da Costa Prado
Música: Jorge da Costa Prado
Intérprete: Volmir Coelho

Jornal

Expressão Regional

29º Carijo da Canção Gaúcha

Rua General Firmino, 332,  Centro - (55) 3742-0054



Fase Geral - 3ª Ronda - 9ª Música

COM GOSTO DE VIDA

‘‘Dou de mão’’ na antiga cambona
num ritual que aprendi desde piá:
saltar cedo pras lidas de campo,
tomar mate com o dia a raiar...

Pego a cuia e a erva da tulha,
Chia a água num fogo de chão.
Cevo o amargo de jujo e esperanças,
Sinto cheiro de terra e galpão!

‘‘Te aprochega’’, meu amigo...
Vem tomar um chimarrão
Que esta erva é de Carijo,
Cevada de coração!

Quero-quero anuncia outra aurora,
já é hora de ‘‘empeçar’’ a lida...
Finda o mate, mas segue o aroma
desta seiva com gosto de vida.

É assim a ciranda do mate
neste pagos do sul brasileiro;
Cada gole é um beijo da pampa
Dando alento pra tantos campeiros.

Ritmo: Chamarra
Letra: Gilberto Job e Piero Ereno
Música: Felipe Ródio e Piero Ereno
Intérprete: Ita Cunha

Av. Independência - Palmeira das Missões
Fones: 55 3742-3588 | 3742-3680

29º Carijo da Canção Gaúcha



SHOW DA FINALÍSSIMA
4ª RONDA 
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VENCEDORES DO CARIJO

AO LONGO DE TODAS AS EDIÇÕES

1º Carijo (1986)

AVÔ GAITEIRO

Letra: Angelino Rogério

Música: Angelino Rogério

Intérprete: Aurélio Morais e Grupo Gente da Terra

2º Carijo (1987)

FOGOS FÁTUOS

Letra: Armando Vasques

Música: Adão Quintana Vieira

Intérprete: João Quintana Vieira e Grupo Parceria

3º Carijo (1988)

FOGÕES DE RONDA E ROMANCE

Letra: Gaspar Machado

Música: Lucio Yanel

Intérprete: Daniel Torres

4º Carijo (1989)

PEÃO DAS HORAS

Letra: Armando Vasques

Música: Adão Quintana Vieira

Intérprete: João Quintana Vieira e Grupo Parceria

5º Carijo (1990)

TAREFEIRO DO GUARITA

Letra:João Ari Ferreira e NenitoSarturi

Música:Sabani Felipe de Souza

Intérprete:Antonio Gringo e Grupo Os quatro ventos

6º Carijo (1991)

DESPEDIDA DE UM MATEADOR

Letra: Jorge Costa Melo

Música: Luiz Bastos

Intérprete: João Quintana Vieira

7º Carijo (1992)

TRAGO, GAROAS E MILONGA

Letra:Antonio Carlos Boeira

Música: Daniel Morales

Intérprete: João Quintana Vieira

8º Carijo (1993)

PAMPEANO

Letra: Adair de Freitas

Música: Adair de Freitas

Intérprete: Adair de Freitas

9º Carijo (1994)

ZAINO NEGRO

Letra: Dorval Dias

Música: Leonardo Charrua

Intérprete: Leonardo Charrua

10º Carijo (1995)

MEA CULPA

Letra: José Cezar Matesich Pinto

Música: Talo Pereira

Intérprete: Flávio Hansen

11º Carijo (1996)

A OUTRA FACE DE UM RUDE PEÃO

Letra: Joel Freitas Paulo

Música:Nirion Bernardes Machado

Intérprete: Cezar Passarinho

12º Carijo (1997)

CONSCIÊNCIA GALPONEIRA

Letra: José Matesich Pinto

Música: Talo Pereira

Intérprete: João de Almeida Neto

13º Carijo (1998)

DA PURA CEPA CRIOULA

Letra:NenitoSarturi

Música: Miguel Marques

Intérpretes: Miguel Marques, Nenito Sarturi 

e Jorge Guedes

14º Carijo (1999)

AOS TEUS OLHOS DE MENINA

Letra:NenitoSarturi e Ivo Bairros de Brum

Música: Miguel Marques

Intérprete: Miguel Marques
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VENCEDORES DO CARIJO

AO LONGO DE TODAS AS EDIÇÕES

15º Carijo (2000)

É A VOZ DO BRASIL

Letra: Maurício Barcellos

Música: Maurício Barcellos

Intérprete: Maurício Barcellos

16º Carijo (2001)

MINHA TERRA DA PALMEIRA

Letra: Salvador Lamberty

Música: Walter Morais

Intérprete: Walter Morais

17º Carijo (2002)

QUANDO CANTA UM PAYADOR

Letra: Jadir Oliveira

Música: Mauro Marques

Intérpretes: Mauricio Barcellos e Jadir Oliveira

18º Carijo (2003)

COPLAS PRA UM AFOGADO

Letra: NenitoSarturi e Adair Philipsen

Música: Miguel Marques

Intérprete: Miguel Marques

19º Carijo (2004)

ÚLTIMA TAREFA

Letra: Nabuco Portes

Música: Valdomiro Maicá

Intérprete: Valdomiro Maicá

20º Carijo (2005)

CONTERRÂNEOS

Letra: João Ari Ferreira

Música: Sabani Felipe de Souza

Intérprete: Miguel Marques

21º Carijo (2006)

GAÚCHO, CERNE E RAIZ

Letra: NenitoSarturi

Música: Leonardo Sarturi e Zé Ribeiro

Intérpretes: NenitoSarturi, Miguel Marques, 

Horácio Bitencourt e Raul Quiroga

22º Carijo (2007)

DE CAMPO E RIO

Letra: Gujo Teixeira

Música: Sabani Felipe de Souza

Intérpretes: Leonardo Paim e Cristiano Quevedo

23º Carijo (2008)

PROSA DOS LENÇOS

Letra: João Pantaleão Gonçalves Leite

Música: Luis Carlos Lanfredi e Chico Brasil

Intérpretes: Cristiano Quevedo, Shana Müller,

Ângelo Franco e Érlon Péricles

24º Carijo (2009)

POR ENTENDER A VIDA

Letra: Piero Ereno

Música: Nilton Ferreira

Intérprete: Nilton Ferreira

25º Carijo (2010)

PELAS MÃOS DOS FILHOS DO CAMPO

Letra: Osmar Proença

Música: Paulo Ricardo Saavedra Pinto

Intérpretes: Francisco de Oliveira e Leonardo Paim

26º Carijo (2011)

OS BRAVOS DA PALMEIRA

Letra: João Pantaleão Gonçalves Leite

Música: Érlon Péricles

Intérprete: Jean Kirchoff e Ita Cunha

27º Carijo (2012)

O CAMPO VIVE EM MIM

Letra: Ramires Monteiro

Música: Ramires Monteiro

Intérprete: Leonardo Paim

28º Carijo (2013)

QUEM SÃO ELES

Letra: Josué Rodrigues

Música: Josué Rodrigues

Intérprete: João Quintana

29º Carijo da Canção Gaúcha



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS
DPA/NESTLÉ
CORSAN
CRELUZ
SICREDI
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
FAZENDA ACATROLLI
FORPASSO
RGE
CAIXA FEDERAL
BENONI SIMON
AGROFEL
MAQGRANJA
LABORATÓRIO CESAR
CPP PRÉ-MOLDADOS
SAFRAS COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
SUZANO VEÍCULOS
JORNAL EXPRESSÃO REGIONAL
SYNTONIA AGRONEGÓCIOS / GOLDRAIN AGROCEREAIS
PALMITRAC TRATORES
SUPERMIX BOA VISTA
CALÇADOS VILA VELHA/VILA VELHA SPORTS
POSTOS AGNOLIN/BARTH METAIS
INNOVAR PARTICIPAÇÕES
FARMÁCIAS SÃO JOÃO
CASAS ALEGRETTI/TERRA VIVA
MOINHO ESPECIALIDADES
DIGIFRED
CIA. DA TERRA
DELTASUL
DIAG IMAGEM
HOLANDA VEÍCULOS
LEDUR PRÉ-MOLDADOS
GLOBALL TELECOM
CENTRO DE PINTURAS RENNER
VIDA FARMÁCIAS

PATROCINADORES DO 29º

CARIJO DA CANÇÃO GAÚCHA

29º Carijo da Canção Gaúcha



MÚSICAS FINALISTAS DO 29ª CARIJO DA 

CANÇÃO GAÚCHA QUE SERÃO REGISTRADAS

EM CD E DVD
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A  Administração Municipal de Palmeira das Missões e a 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo sentem-se profundamente 
gratas às pessoas e empresas que prestigiaram nosso festival em sua 
29ª edição, ensejando não apenas o respaldo financeiro, mas 
manifestando seu apoio cultural e aplaudindo calorosamente nossos 
artistas. O Carijo da Canção Gaúcha não seria este grande festival, 
cujo êxito pertence à comunidade palmeirense, sem a presença de 
cada um de vocês.  Sem vocês, não teríamos demonstrado para muito 
além de nossas fronteiras que Palmeira das Missões tem orgulho em 
escrever mais uma página no livro dos registros culturais, éticos e 
históricos de nosso Rio Grande do Sul.

Muito obrigado a todos!

A Comissão Organizadora

AGRADECIMENTOS

29º Carijo da Canção Gaúcha



PREMIAÇÃO 

29º CARIJO DA CANÇÃO GAÚCHA - FASE LOCAL

29º Carijo da Canção Gaúcha

Troféu
Jorge Deroci Soares

Troféu Alvorino Carvalho
(Avô Gaiteiro)

Troféu
Matheus Bitencourt

Troféu
Luiz Presotto



PREMIAÇÃO FINALÍSSIMA 

29º Carijo da Canção Gaúcha

Melhor Intérprete
Troféu Chimarrão e R$ 600,00
Patrocinador: Sicredi

Melhor Instrumentista
Troféu Sapecador e R$ 600,00

Patrocinador: RGE

Melhor Arranjo Instrumental
Troféu Cancheador e R$ 600,00
Patrocinador: Forpasso

Melhor Arranjo Vocal
Troféu Soque de Erva R$ 600,00

Patrocinador: Fazenda Acatrolli



PREMIAÇÃO FINALÍSSIMA 

29º Carijo da Canção Gaúcha

Melhor Trabalho Poético
Troféu Carijo e R$ 600,00
Patrocinador: UPF

Melhor Trabalho sobre a história
 de Palmeira das Missões

Troféu Mozart Pereira Soares e R$ 600,00
Patrocinador: Prefeitura Municipal 

Melhor Tema Ecológico
Troféu Palmeira das Missões e R$ 600,00
Patrocinador: Corsan

 Troféu Música Mais Popular e R$ 600,00
Patrocinador: Caixa



PREMIAÇÃO FINALÍSSIMA 

29º Carijo da Canção Gaúcha

Melhor Composição sobre a temática da erva-mate
Troféu Cevadura e R$ 600,00
Patrocinador: Creluz

Terceiro Lugar
Troféu Erva-Mate e R$ 4.000,00

Patrocinador: Assembleia Legislativa do RS

Segundo Lugar
Troféu Tarefeiro e R$ 6.000,00
Patrocinador: DPA/Nestlé

Primeiro Lugar
Troféu Soldado Pé-no-Chão e R$ 10.000,00

Patrocinador: Câmara Municipal de Vereadores
de Palmeira das Missões
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Patrocinadores:



Ler,Ler,    contarcontar
            e encantar...e encantar...
Ler,  contar
      e encantar...

Feira do Livro 2014
de 05 a 08 de novembro

na Praça Nassib Nassif

Palmeira das Missões

29º Carijo da Canção Gaúcha



12º Carijinho

 1º de junho de 2014 

 Lonão

Parque Municipal de Exposições 

Tealmo José Schardong

Palmeira das Missões - RS
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A Secretaria Municipal de Educação de Palmeira das 
Missões sente-se honrada em colaborar com a organização 
do Carijo da Canção Gaúcha, especialmente uma parte 
importante da programação do evento, que é o Carijinho da 
Canção Gaúcha, o qual em 2014 chega à sua 12ª edição. 
Para nós, que diariamente trabalhamos com as centenas de 
estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, este 
trabalho se torna singular, pois se trata de um festival musical 
infanto-juvenil que não apenas revela novos talentos no 
cenário da música nativista, mas principalmente colabora 
com a perpetuação de nossa cultura através das futuras 
gerações. Este ano, a exemplo de 2013, recebemos um 
expressivo número de trabalhos inscritos, que passaram, 
assim como o festival adulto, por uma criteriosa triagem, 
contribuindo significativamente com a qualidade do evento. 
Esperamos receber todos vocês no domingo, último dia da 
programação, para prestigiarem nossos promissores 
intérpretes e instrumentistas no palco do lonão, onde ocorre 
o Carijinho. Para finalizar, não poderíamos deixar de desejar 
a cada um dos pequenos intérpretes e instrumentistas, bem 
como a suas famílias e a todos os demais participantes, 
nossos mais sinceros votos de um proveitoso e abençoado 
festival.

MENSAGEM DA COMISSÃO ORGANIZADORA

 DO CARIJINHO

29º Carijo da Canção Gaúcha



- DEFINIÇÕES E OBJETIVOS:
Art. 1º - O Carijinho da Canção Gaúcha, festival infanto-juvenil de interpretações 
musicais, cuja décima segunda edição está regulamentada por este instrumento, é uma 
promoção da Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões através da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, com coordenação da Secretaria Municipal de Educação 
e apoio de entidades tradicionalistas do município.
Art. 2º - O festival tem por objetivos: 
I - Favorecer a revelação de novos talentos;
II - Promover a integração dos jovens artistas, no contexto da música regional do Rio 
Grande do Sul;
III - Premiar as interpretações destacadas no evento.

- DA ADMINISTRAÇÃO:
Art. 3º - A administração do Carijinho da Canção Gaúcha compete à Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, com coordenação e organização da Secretaria 
Municipal de Educação e apoio de entidades tradicionalistas do município.
Art. 4º - Compete aos coordenadores e organizadores:
I - Escolher o júri da competição, composto por 05 (cinco) pessoas de notório 
conhecimento poético e musical e com ilibada ética, dentre as quais pelo menos uma 
deverá ser palmeirense;
II - Receber as inscrições para o Festival e coordenar os trabalhos de seleção dos 
concorrentes;
III - Credenciar os participantes;
IV - Divulgar o evento, elaborar textos de apresentação dos concorrentes, elaborar 
planilha de avaliação e convidar um apresentador para o evento;
V - O show de intervalo será realizado por uma entidade tradicionalista (CTG) a convite 
da Comissão Organizadora do 29º Carijo, com a concordância da Comissão 
Organizadora do 12º Carijinho.
Art. 5º - O festival será realizado no Parque Municipal de Exposições Tealmo José 
Shardong no dia 01 de junho de 2014, paralelamente ao 29º Carijo da Canção Gaúcha, 
com início das apresentações às 14 horas, na estrutura montada para o evento.
I - Os ensaios (equalizações) serão realizados das 08 às 12 horas, no dia do evento;
II - O candidato que não estiver presente no dia e horário da apresentação (ensaio e 
competição) estará automaticamente desclassificado, salvo se houver uma justificativa 
prévia e tendo esta sido analisada e aceita pelos organizadores;
III - Os candidatos deverão apresentar-se no palco vestindo a indumentária típica do 
tradicionalismo gaúcho;
IV - No intuito de preservar a qualidade do evento, só serão aceitas até duas inscrições 
da mesma música, sendo que prevalecerá a ordem de inscrição.

- DAS INSCRIÇÕES:
Art. 6º - As inscrições serão gratuitas e poderão ser efetuadas até o dia 17 de abril do 
ano de 2014, na Secretaria Municipal de Educação (Praça Nassib Nassif, 381, Centro, 
CEP 98.300-000 - Palmeira das Missões -RS). Também serão aceitas inscrições 
postadas via correios até a data supra e recebidas pela comissão até o dia 22 de abril do 
corrente ano, ou por e-mail (no endereço carijinho_pm@hotmail.com). Poderão 

12° CARIJINHO DA CANÇÃO GAÚCHA 

 REGULAMENTO
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inscrever-se candidatos que, até o dia da apresentação, tenham completado 13 (treze) 
anos para concorrer na categoria Piá, e no máximo 17 (dezessete) anos para concorrer 
na categoria Piazote.
Art. 7º - No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:
I - Ficha de inscrição devidamente preenchida pelo pai ou responsável;
II - 05 (cinco) cópias digitadas da letra da competição, devendo constar o nome dos 
autores;
III - Cópia de documento comprobatório da idade do participante;
IV - Um CD contendo a gravação da composição a ser interpretada, enviada junto com 
os demais documentos para o endereço que consta no Art.6º (para a triagem).

- DA COMPETIÇÃO: 
Art. 8º - Cada concorrente poderá inscrever até duas músicas, mas apenas uma poderá 
ser selecionada.
I - O acompanhamento musical é de livre escolha do concorrente, independente de 
idade;
II - A Comissão Organizadora colocará à disposição dos concorrentes a infraestrutura 
necessária para a realização do evento;
III - A Comissão Organizadora disponibilizará, aos concorrentes oriundos de outras 
cidades que não a sede do evento, hospedagem junto à Escola Estadual Técnica 
Celeste Gobbato e alimentação (jantar no dia 31/05; café e almoço no dia 01/06);
IV - Os concorrentes deverão se fazer acompanhados dos pais ou responsáveis no dia 
do evento.
V - Na triagem, que será feita pelos mesmos jurados que atuarão no Carijinho, serão 
selecionadas 08 (oito) músicas para participarem da competição, sendo 06 (seis) delas 
de acesso geral e 02 (duas) exclusivamente para trabalhos musicais originariamente de 
Palmeira das Missões, tanto na categoria Piá como na categoria Piazote.

- DA PREMIAÇÃO:
Art. 9º - Aos vencedores atribuir-se-ão os seguintes prêmios:
Categoria Piá
1º Lugar - R$ 600,00 (seiscentos reais) e Troféu;
2º Lugar - R$ 400,00 (quatrocentos reais) e Troféu;
3º Lugar - R$ 300,00 (trezentos e cinquenta reais) e Troféu;
Melhor instrumentista Categoria Piá - Troféu;
Destaque da Categoria Piá - Troféu;
Categoria Piazote
1º Lugar - R$ 600,00 (seiscentos reais) e Troféu;
2º Lugar - R$ 400,00 (quatrocentos reais) e Troféu;
3º Lugar - R$ 300,00 (trezentos e cinquenta reais) e Troféu;
Melhor instrumentista Categoria Piazote - Troféu;
Destaque da Categoria Piazote - Troféu;

Art. 10º - Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora.
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Murilo de Oliveira Andrade
É vice-diretor do Departamento Jovem do MTG. Estudou técnica vocal na 

Oficina da Música do professor Aurélio Moraes, tem habilitação para regência de 
canto coral. Dentro do nativismo iniciou sua caminhada no Carijinho da Canção 
Gaúcha e no Canto dos Ervais, ambos festivais infanto-juvenis de Palmeira das 
Missões. Apesar de jovem,tem várias participações em festivais.

Evandro Martins Otero
Participou dos primeiros Carijinhos como intérprete e foi integrante do grupo 

Marca da Querência, aqui de Palmeira das Missões, como vocalista durante quatro 
anos. Participou do Enart na modalidade intérprete vocal. Vocalista para grupos de 
danças dos CTGs  de Palmeira das Missões no 16º Carijo da Canção Gaúcha. 
Participou e inclusive obteve premiações em outras edições do Carijo.

Aline Raimondi Rosseto
Iniciou sua vida artística ainda quando criança, participando de atividades 

artísticas em CTG. Sempre envolvida nos grupos de dança, porém foi através da 
música que se destacou. Participou de vários festivais infantis e infanto-juvenil, como 
o Carijinho, Fecart, e outros festivais de música popular brasileira, alcançando ótimas 
colocações. Reconhecida intérprete em edições passadas do Carijo.

Roberta Soares
Começou na música nativista aos 13 anos, com a participação na 4ª edição do 

Carijinho, seguindo a partir daí em outros festivais juvenis. Foi vocalista por três anos 
do Grupo Fascínio (desta cidade), também participando do Carijo em várias edições. 
Tri campeã do Canto dos Ervais. Participa também de festivais de interpretação 
gênero livre na região.

Antonio Leo Rodrigues
Ex-presidente, secretário geral e jurado de diversas edições anteriores do 

Carijo, foi idealizador da Fase Local do Carijo da Canção Gaúcha, objetivando 
valorizar os poetas, músicos e intérpretes nascidos na terra do Carijo ou aqui 
radicados. Já atuou como jurado em diversos festivais no Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Reconhecido advogado, professor, compositor nativista e de samba. 



ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS MÚSICAS

CONCORRENTES CATEGORIA PIÁ

Música
1ª Súplica de um rio

2ª Quando tempo me olha de perto

3ª Se o campo fosse igual perante os homens

4ª A filha do domador

5ª Canto ao pastoreio

6º A cozinheira da estância

7ª Tapera

8ª Lazos

     

Intérpretes
Lavínia D. de Lima Santos

Isadora Fernandes Salaberry

Luiza Bento Casanova

Ana Carolina Machado

Luana Raquel Wojciechowski
Anna Laura Fialho Cornel

Lucas Fialho Cornel

Maria Alice Rosa da Silva

29º Carijo da Canção Gaúcha

Show instrumental Cordas Nativas
com Mario Morlin e Grupo Mirim



Ajoelhado
Na barranca do meu rio,
Hoje triste lavo roupa
Pra vestir a solidão.
O caniço qual alfinete
Que eu pescava lambari...
São retalhos da infância
Transformados em saudade,
Que juntando fiz uns versos
Pra compor esta canção
Não deixem morrer meu rio,
Me ajudem por favor!!!
O biguá que mergulhava, já morreu
Aguapé não dá mais flor.
Em momentos de angústia
Ao pensar estando só,
Vejo o rio da minha infância
A correr buscando o mar;
Sinto sede de água pura
Quando a "natureza" chora
No silêncio das barrancas
Me pedindo pra cantar
Não deixem morrer meu rio,
Me ajudem por favor!!!
O biguá, que mergulhava, já morreu
Aguapé não dá mais flor.
Vendo as águas poluídas,
Do meu canto faço reza,
A viola na cantiga
É meu templo de oração;
Quero-quero está morrendo
Pelas várzeas do meu campo,
O seu grito é um lamento
Suplicando neste chão

SÚPLICA DE UM RIO
Letra: Paulinho Pires
Música: Paulinho Pires
Intérprete:Lavinia Dorneles de Lima Santos
Cidade:Palmeira das Missões

Carijinho da Canção Gaúcha - Categoria Piá
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Quando o tempo me olha bem de perto
Enxergo o interior do meu olhar
O passado em cada ruga do meu rosto
O futuro em minha força pra sonhar.

O tempo que me olha no presente
Dá conselhos mesmo sem dizer
Que eu reconheço o valor de cada dia
Pois não diz o quanto ainda vou viver.

O tempo nunca esquece o meu semblante
E seu olhar sem querer me envelheceu
Por sua praxe mudou minha face
Ainda assim ele sabe quem sou eu.

Quando o tempo me olha bem de perto
Por vezes não consigo olhar de volta
Me vejo na lembrança de meus erros
Nessa hora nem o tempo me conforta.

Noutra feita o tempo olha de frente
Em sua imagem ele tenta me mostrar
O caminho pra cuidar bem do meu tempo
Pois ao final, só isso irá importar.

QUANDO O TEMPO ME OLHA DE PERTO
Letra: Rômulo Chaves
Música: Diogo Matos e Jean Kirchoff
Intérprete:Isadora Fernandes Salaberry
Cidade:Palmeira das Missões

Carijinho da Canção Gaúcha - Categoria Piá
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Se os campos não fossem aramados,
se fosse um campo só, compartilhado
sem peão, sem patrão, sem capataz.
Se todo gado fosse um só rebanho,
esse campo seria, assim, tamanho
e faltaria gente para tanta paz.

Se o campo não fosse propriedade
e fosse um bem comum da humanidade,
com certeza, o campo venceria a guerra...
Se todos plantassem uma semente
teria pão de mais pra pouca gente
e faltaria gente pra tanta terra.

Se o campo fosse igual perante os homens
e as espigas se unissem contra a fome
a esperança venceria a ambição.
Pois a ganância não seria louca
em roubar o pão de tanta boca
e faltaria boca para tanto pão.

SE O CAMPO FOSSE IGUAL PERANTE OS HOMENS
Letra:Vaine Darde
Música: Vaine Darde 
Intérprete: Luiza Bento Casanova
Cidade: Canoas

Carijinho da Canção Gaúcha - Categoria Piá
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Outra manhã eu acordo com o alarido
da cachorrada costeando um redomão
até imagino a cuia que ficou lavada
e uma cambona no costado do fogão
sei que um gaúcho vai agarrado num lombo
e aguenta uns pulos pra garantir o meu pão.

Nasci aqui, neste fundo de invernada
- posto de doma, imensidão que é só minha
campo florido, bicharada no terreiro
cores e aromas que não me deixam sozinha
nem me imagino deixando este meu mundo
que é da cancela até as pedras da sanguinha.

Assim a janela me mostra
tudo que me faz feliz
não preciso de mais nada
- é o coração que me diz -
aprendi com minha gente
que é firme a minha raiz.

Já vem e volta a cuscada empoeirada
e um potro baio espumando o suador
vem no fiel um mango brabo arrastando
e minha mãe olha da porta o seu amor
eu, por criança, não contenho minha vontade
- saiu correndo pra beijar o domador.

A FILHA DO DOMADOR
Letra: Sergio Sodré Pereira e Cristiano Cesarino
Música: Cristiano Cesarino 
Intérprete: Ana Carolina Machado
Cidade: Santana do Livramento

Carijinho da Canção Gaúcha - Categoria Piá
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Boleio a perna num verso...
Do verso faço uma prece...
A inspiração transparece
Num simbronaço de luz
Que este negrinho traduz
A devoção da minha raça,
Que vive pedindo graça,
Como a um segundo Jesus...

E, como tantos, pedi
E também fui atendido
Achei os sonhos perdidos,
De adelgaçados anseios...
E, agora, que sento arreios,
No lombo desses rosilhos,
É graças a ti que encilho,
Negrinho do Pastoreio...!

Escrevi por linhas tortas,
De forma certa e parelha...
E segue batendo orelha
Com tantos santos sangrudos...
Canonizados, fachudos
No pedestal das igrejas,
Mas tu tens campo e carqueja
E o Rio Grande acima de tudo...!

Te quarteou outro moreno,
Entre o tempo e a distância,
Também crioulo de estância,
Mesma alma em transparência...
Mesma cor na descendência
E o mesmo gosto por potros,
Encarnados um no outro
Para sinuelar a querência...

Vos agradeço, parceiros,
Por esta graça alcançada,
Me deste céu e estradas,
E rumos a percorrer...
Pingos de lida e lazer,
Meus troféus de casco e crina,
O bem maior da campina
Que um gaúcho pode ter!

CANTO AO PASTOREIO
Letra: Eliezer Tadeu de Souza e João Bosco Ayala
Música: Eliezer Tadeu de Souza e João Bosco Ayala
Intérprete: Luana Raquel Wojciechowski
Cidade: Santo Ângelo
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Abandonar um sonho nos lençóis do catre
E afogar o sono na água da bacia,
Enxugar o rosto no avental poido
E acender o fogo com a estrela guia.

Tomar dois, três mates na planta dos pés
É sinal de pressa pra fazer a lida,
E envelhecer na volta de um fogão a lenha
É um jeito honrado de ganhar a vida.

Nostálgicas mulheres na rotina das estâncias
Já que progresso apagou o olhar das brasas,
Uma por uma foi cumprir o seu destino
E a que deu sorte se tornou gente das casas,

Nas ressolanas entre as frontes do arvoredo
Levar os piás para colher astemporonas,
E na varanda que ladeava a casa grande
O mate doce, bolo frito pra sinhá dona.

Sei da Mariana que casou com a solidão
Vestindo chita harmonizando com os tamancos,
E da constância mergulhada em devaneios
Passeando os dedos entre seus cabelos brancos.

Levo comigo das estâncias a doçura
Da mesa farta que era posta todo dia,
Da boia simples, preparada com carinho
Que tinha o gosto bem fiel cada iguaria.

A COZINHEIRA DA ESTÂNCIA
Letra: Osmar Proença
Música: Carlos Madruga 
Intérprete: Anna Laura Fialho Cornel
Cidade: São Gabriel
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Letra: Jorge Machado
Música: Felipe Cornel
Intérprete: Lucas Fialho Cornel
Cidade: São Gabriel

TAPERA

A contemplar-te tapera
No topo de um coxilhão
É legenda do passado
Na quietude do rincão.

Exposta ao rigor dos anos
Devagar se desmantela,
O tempo passa e não volta
Deixando um adeus na cancela.

Tapera que ainda guarda
Paredes de um tempo antigo,
Faina da mão obreira
Contra o vento e o inimigo.

Erguida por ancestrais
Num panorama empolgante,
Onde a retina alcança
Um horizonte distante.

Tapera dos arvoredos

Onde há vetustas figueiras,
Altaneiras silhuetas
E sombras hospitaleiras.

E a passarada nos galhos
Entoam sonoridades,
Murmurando Músicas
Acordando as soledades.

Tapera marco avoengo
Velha bússola da querência,
Para quem busca caminho
É ponto de referência.

Do palanque de pau ferro
Que conserva a impotência
Já palanqueou redomões
Hoje palanqueia ausência.

Carijinho da Canção Gaúcha - Categoria Piá
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LAZOS

Que lazo, um buenvino quando elpulperavasija
Se nos adulzael aroma. Se nos adulzael aroma galleta, vino e parrilla!

Que lazo um mirar moreno que um matecito me alcanza
No haymatrero em galope que no pare en esta trenza!
Que lazo, un potro vellaco si arrasta corcoveando,
Se le saca elcaballero si nos es um gaucho montando!

Lazo, um arroyocrecido que para tropa y tropero,
Mientras no encampe lalluviaafrojela cincha al mulero.
El olvido y losrecuerdossonlazos de trenzafuerte
No haytirónni paradas solo se parten em lamuerte!

Que lazo y pealo bravo de una "cova" traicionera
El montao no se levanta. El montao no se levanta y elgaucho triste bombea...

Que lazo um mirar moreno que um matecito me alcanza
No haymatrero em galope que no pare en esta trenza!
Que lazo, un potro vellaco si arrasta corcoveando,
Se le saca elcaballero si nos es um gaucho montando!

Lazo, um arroyocrecido que para tropa y tropero,
Mientras no encampe lalluviaafrojela cincha al mulero.
Sonlazos y quantos más? La vida tiene "pá" darnos
Los buenos, que lazos lindos! Los otros, quedan por malos!
Los otros, quedan por malos! Los otros, quedanpor

Letra: Rogério Ávila
Música: Leonel Gomes
Intérprete: Maria Alice Rosa da Silva
Cidade: Santana do Livramento
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ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS MÚSICAS

CONCORRENTES CATEGORIA PIAZOTE

Música
1ª Esteio

2ª Rancho de luz

3ª Labirintos

4ª Eu quero paz

5ª De alma branca dos que tem saudade

6º Nas varandas 

7ª Canto ao pastoreio

8ª Um mate por ti

     

Intérpretes
Douglas da Silva de Souza

Vitoria Corrêa de Oliveira

Nicoli Carrion

Maria Eduarda dos Santos Moraes

Laura Baum

 Kristopher Pereira da Silva

Leonardo Mallimemo Menezes

Liz Ribeiro Diaz

   

29º Carijo da Canção Gaúcha

Festa do Padroeiro Santo Antônio
Data: 13 de junho de 2014
Programação:
   09 horas - Procissão 
   10 horas - Santa Missa 
   12 horas - Almoço Festivo

Participe você também da abertura
dos festejos de Santo Antônio,

Padroeiro de Palmeira das Missões

Data: 1º de junho de 2014
Horário: 20 horas
Local: Salão Paroquial da Igreja Matriz



ESTEIOS

Num dia desses que a inquietude bate
E a insônia ingrata consumindo vai,
Lavei a erva, a indagar, tristonho,
Como seria se eu tivesse um pai?
Não que não tenha: é que há muito tempo
Ele se foi pra outra dimensão...
Eu era um piá e nem me lembro dele
É a dor mais funda do meu coração.
Fico a pensar o que teria sido
Da minha vida com sua presença?
Tenho certeza que bem mais florida
Com sua fé a reforçar mi'a crença.
Às vezes paro, olhando o infinito,
Imaginando o flete que ele encilha,
Sua mão amiga a me tocar o ombro,
Acariciando mi'a barba tordilha.
Eu sinto "inveja" quando vejo um filho
Acarinhado pela mão de um pai
- Isso me toca o coração tapera
E é nessa hora que o pranto me trai
Mas deus, que é sábio, ungiu minha fronte
- Foi generoso e me botou tenência:
Pôs este anjo de cabelos brancos
Na minha vida, lhe suprindo a ausência.
É um cerne forte da raiz mais pura,
Que ainda inclui os filhos em seus planos,
Que deu, de graça, o que lhe sobra n'alma,
Sua ternura e seus melhores anos.
Esta "Velhita", que foi mãe e pai,
É meu tesouro mais raro,

É um esteio de madeira nobre,
Em cuja fibra me abraço e me amparo.
Por isso quero lhe cobrir de beijos
(Posto que o pranto não seguro mais)
Beijos sobrados que andam, alçados,
A procurar o rosto de meu pai.
Quem tem um pai e uma mãe consigo
Vê nesta vida mais razão e luz...
Pois mesmo quando falta um ombro amigo
São eles que ombreiam nossa cruz.

Letra: NenitoSarturi
Música: Nilton Ferreira
Intérprete: Douglas da Silva de Souza
Cidade: Palmeira das Missões
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RANCHO DE LUZ

Sentado à mesa, um mate novo, a 
vela acesa, o olho turvo
Ouço mil cascos em disparada
Lá por de trás da coxilha
Um negrinho Gorjeia seu riso
Por ter achado a tropilha

Dou-te o lume da vela a prece 
prometida
Encontre minha alma que anda 
perdida
A escuridão da noite ainda me traz
Espíritos que vagam sem ter paz
Aquerenciando o temor de encontrar
Lá fora o fogo insensato do boi-ta-ta

Aha

São índios e padres, são negros, 
mulheres e soldados
Aha
Que adentram o rancho e mateiam 
proseando ao meu lado
Guiam-se pela prece aos braços 
abertos na cruz
Enquanto a vela aquece
Os sonhos que povoam, esse rancho 
de luz

Indago a Cristo na parede
Se pode um mate aumentar a sede
Na chama da vela que se desfigura
Vejo o campo e nele ecos de loucura
Faíscas de adagas a morte 
estampada
Muitas batalhas de morrer por nada

Murmúrios engasgados em pecado e 
dor
Clamam ao meu lado a mão do 
redentor
"Roque" na fogueira sem o coração
Toma a minha prece com extrema 
unção
O Aço de "la torre" vem pedir perdão
Da fúria da crioja com sangue nas 
mãos
Aha

São índios e padres, são negros, 
mulheres, soldados
Aha
Que adentram o rancho e mateiam 
proseando ao meu lado
Guiam-me pela prece aos braços 
abertos na cruz
Enquanto a vela aquece
Os sonhos que povoam, esse rancho 
de luz

Dou-te o lume da vela a prece 
prometida (aha)
Dou-te o lume da vela a prece 
prometida (aha)
Dou-te o lume da vela a prece 
prometida (aha)
Dou-te o lume da vela a prece 
prometida 
Aha

Letra: Túlio Urach, Carlos Omar Vilella Gomes e Gibão Strazzabosc
Música: Gibão Strazzabosc 
Intérprete: Vitória Corrêa de Oliveira
Cidade: Palmeira das Missões

Carijinho da Canção Gaúcha - Categoria Piazote

2ª Música

29º Carijo da Canção Gaúcha



Tenho andado, repisando os próprios passos
Aprisionado entre um fim e um recomeço.
Ruas e muros me deixaram sem espaços.
Por labirintos onde vivo e envelheço.

Somos estranhos ensimesmados em calçadas
Faces fachadas, entre tantos... e tão sós.
Perambulamos por palavras não faladas
Nos labirintos solidão de todos nós.

Vou galopar... braços abertos contra o vento
Soltar as rédeas que aprisionam o coração
A liberdade está em nossos pensamentos
E a alma voa nas asas de uma canção.

E quando a vida nos parece andar a esmo
Vejo em teus olhos o amor que ainda sinto
E neste instante reencontro a mim mesmo
E eu já não quero sair deste labirinto.

LABIRINTOS
Letra: Luís Fernando Gastaldo
Música: Piero Ereno
Intérprete: Nicole Carrion
Cidade: Santana do Livramento
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Já to cansada de escutar que tá tudo bem (já to cansada)
Já to cansada de escutar que somos iguais (hã)
Mas eu posso afirmar que é tolice (desculpe amigo)
Cuidado tchê! O que se lê em alguns jornais

Já to cansada de ouvir que há paz no campo (será?)
Mas se o campo é destruído por invasores
Até o gado do seu pasto é subtraído (verdade amigo)
Sonhos perdidos no fundão dos corredores

Olhe pro campo e vê que eu to falando a verdade
Só há fuligens sobre as telhas dos galpões
O camponês está migrando pra cidade
Estão desertas as estradas dos rincões

Mas se uma brasa ainda arte no meu peito
É a esperança que o tomou como morada
Porque o progresso poluiu, manchando o lençol do meu rio
E o celeiro é uma tapera abandonada
Chega!... Chega!... Chega!... Chega!...
Quero poder colher, o trigo que plantei
Quero realizar tudo que eu sonhei, eu quero paz.

EU QUERO PAZ
Letra: Silvio João Costa
Música: Silvio João Costa 
Intérprete: Maria Eduarda dos Santos Moraes
Cidade: Sapucaia do Sul
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DA ALMA BRANCA DOS QUE TEM SAUDADE

Da alma branca dos que tem saudade
brotam luzeiros pra clarear o dia
E na madrugada junto ao fogo grande
repontam a querência que estava vazia
E se repetem por saberem o rumo
que a vida toma por andar vadia

Nem mesmo o tempo por ter contratempos
reconhece um sonho entre os temporais
Que a alma inventa cada vez que a gente
se perde de um jeito de não se achar mais
E se desespera por saber que a espera
pode ser pequena ou não findar jamais

Cada vez que a alma por não ter morada
acha novo ninho pra pousar as asas
Uma outra alma oferece abrigo de
que a gente às vezes o transforma em casa
É quando então uma saudade fica
junto ao fogo grande pra soprar as brasas

E a gente chora de chover por dentro
por mais que essa dor nos siga as pegadas
Nem mesmo a chuva com suas nuvens negras
apague seus rastros que marcaram a estrada
Daí então meu rumo possa ter destino
de vencer distâncias e topar paradas

E da alma branca dos que tem saudade
o que a gente então pode perceber
Que a luz dos olhos pode ser o brilho
que vamos tentando em vão esconder
Pois quem tem olhos de olhar por dentro
reconhece a alma por saber querer.

Letra: Gujo Teixeira e Érlon Péricles
Música: Gujo Teixeira e Érlon Péricles
Intérprete: Laura Baum
Cidade: Ivoti
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NAS VARANDAS

Quero sentar nas varandas das casas grandes de outrora,
quero sorver a demora nessas prosas mais antigas
quero ouvir as cantigas na soleira das janelas e açucenas amarelas
perfumando mãos amigas.

Quero enxergar jasmineiros enfeitando as fachadas,
donzelas enamoradas a espera de um amor,
quero sentir o sabor das iguarias de forno
e o sopro de um vento morno,
mesclando cheiro de flor.

"Quero voltar para mim e amassar as
Minhas ânsias,
Quero abrandar as distâncias nesses conflitos
De esperas;
Para povoar taperas que habitam
Meus confins,
Pra florescer os jardins do meu
Sonho primavera!"

Quero passear nas calçadas repartindo o mesmo sonho,
nesse semblante risonho de crianças em correrias,
o revoar das cotovias a procura de abrigos,
cultivar os bons amigos dando razão aos meus dias.

Quero embalar utopias nas cadeiras de balanço,
quero ter um gesto manso do viver interiorano,
quero ser um soberano no lugar onde me achego
onde reina o aconchego entre seres mais humanos.

Letra: Eron Rodrigues 
Música: Luis Carlos Ranoff
Intérprete: Kristopher Pires da Silva
Cidade: Santana do Livramento
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CANTO AO PASTOREIO

Boleio a perna num verso...
Do verso faço uma prece...
A inspiração transparece
Num simbronaço de luz
Que este negrinho traduz
A devoção da minha raça,
Que vive pedindo graça,
Como a um segundo Jesus...

E, como tantos, pedi
E também fui atendido
Achei os sonhos perdidos,
De adelgaçados anseios...
E, agora, que sento arreios,
No lombo desses rosilhos,
É graças a ti que encilho,
Negrinho do Pastoreio...!

Escrevi por linhas tortas,
De forma certa e parelha...
E segue batendo orelha
Com tantos santos sangrudos...
Canonizados, fachudos
No pedestal das igrejas,
Mas tu tens campo e carqueja
E o Rio Grande acima de tudo...!

Te quarteou outro moreno,
Entre o tempo e a distância,
Também crioulo de estância,
Mesma alma em transparência...
Mesma cor na descendência
E o mesmo gosto por potros,
Encarnados um no outro
Para sinuelar a querência...

Vos agradeço, parceiros,
Por esta graça alcançada,
Me deste céu e estradas,
E rumos a percorrer...
Pingos de lida e lazer,
Meus troféus de casco e crina,
O bem maior da campina
Que um gaúcho pode ter!

Letra: Eliezer Tadeu de Souza e João Bosco Ayala
Música: Eliezer Tadeu de Souza e João Bosco Ayala
Intérprete: Leonardo Mallimerno Menezes
Cidade: Porto Alegre
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UM MATE POR TI
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Na bomba do mate ficaram teus lábios
E o gosto maduro de mel de mirim
E se não mateio depois que partiste
É que ando triste perdido de ti

A bomba é uma pomba de penas cansadas
E a cuia morena seu ninho vazio
E agora que foste chegou o inverno
E as águas do mate tiritam de frio

Às vezes meus lábios recordam os beijos
Que a bomba trazia de ti para mim
E o mate de ontem me lembraque tudo
Que é doce a princípiose amarga no fim

Por outras me indago se não vale a pena
Trocar um capricho por um chimarrão
Tomar mais um mate por ti que lavaste
Meus restos de doce da palma da mão

Letra: Vinícius Brum e Beto Boelo
Música: Aparício Silva Rillo
Intérprete: Liz Ribeiro Diaz
Cidade: Porto Alegre



VENCEDORAS CATEGORIA PiÁ
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Melhor Instrumentista
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Carijo da Canção Gaúcha,
palco onde se canta a vida 
e a lida do povo gaúcho. 


