
Famílias 

No mês em que todo o país home-
nageia os santos que, segundo a 
crença popular, já fizeram mui-
tos milagres, a Associação tam-

bém deu sua cota de contribuição aos feste-
jos caipiras e recebeu, na Sede Campestre 
de Jacarepaguá, associados e seus familiares 
para um grande Arraiá. E como toda festa 
julina que se preze, não faltou nada: qua-
drilha, forró pé-de-serra, barracas de brin-
cadeiras e comidas típicas transformaram a 
noite de sábado, 3 de julho, em um grande 
centro de confraternização para a família.      

“Esse é o Arraiá da família”, expli-
cou o Presidente Manoel Lopes de Carvalho 
(Manolzinho), se referindo aos muitos casais 
de associados que não paravam de chegar 
com seus filhos. O espírito festivo era tanto 
que alguns foram vestidos a caráter. Foi o 
caso de Lorena, de 8 anos, filha da Associada 
Deise Araújo que aproveitou para usar seu 
vestido caipira.

Muitas outras famílias presti-
giaram o Arraiá da APCEF/RJ, que esse 
ano contou com quatro diferentes barra-
cas, sendo uma delas exclusivamente para 
as crianças brincarem de pescaria. Além 
desta, outra, de doces típicos, e mais duas 
vendendo guloseimas como sopa de ervilha, 
churrasquinho, milho e canjica, compuse-
ram o ambiente caipira.

O evento também serviu como pal-
co de estreia para a banda formada pela 
ONG Camarim das Artes. Compostas por 
adolescentes de 12 a 18 anos, o grupo da 
Freguesia, em Jacarepaguá, apresentou clás-
sicos da MPB e até se arriscou em canções 
internacionais. 

Aplaudidos, os integrantes do gru-
po se juntaram aos convidados da festa e 
improvisaram uma quadrilha, que foi co-
mandada pelo grupo Universidade do Forró 
e pelo professor de dança Márcio Santos.

A Diretoria da APCEF/RJ agradece 
a todos os associados e seus familiares pela 
animação e presença em mais um evento da 
Associação. 

prestigiam o Arraiá da APCEF/RJ

O grupo Universidade do forró foi um dos responsáveis por garantir a animação da festa

O Diretor Nelson levou a 
esposa Maria de Fátima e a 
filha Ana Beatriz para a festa

Barraca de pescaria fez a 
alegria da criançada

Associados improvisam
uma quadrilha 

Manoel entre as associadas 
que compareceram ao evento

Banda formada por adolescentes do projeto social Camarim das 
Artes fez sua primeira apresentação em público
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Ricardo Maggi acompanhado 
dos filhos Lucas e Tatiana

Deise com o seu esposo Manoel 
e a sua filha Lorena

Elisa (REDEA) foi prestigiar a 
festa com o seu filho Gabriel


