
parcena

o caminho da roça
omês de junho traz de volla o frio e, com ele, as festas juninas

.junho I julho

Quentão, canjica; bandeirinhas,
sanfoneiro e uma boa quadrilha são in-
gredientes que não podem faltar numa
festa junina. Mas é a animação dos parti-
cipantes que dá o tempero especial a esse
festejo. E como sempre tem aquele grupo
que não deixa a música parar, as festas
juninas estão até virando o mês e transfor-
mando-se nas festas julinas. Mas como é
que se organiza uma festa junina bem
tradicional? Daquelas com fogueira,
buscapé e pau de sebo? Os entendidos
dizem que não existe um único modelo,
depende do gosto do freguês. Em algu-
mas, a decoração tem um peso maior, em
outras, o cardápio, a música, a quadrilha,
enfim, tudo depende.

Mas, para Juliana Vieira Caribé, do
gabinete do deputado Jairo Ataíde (PFL),
que já organizou várias festas juninas em
Montes Claros, "o casamento e a quadri-
lha não podem faltar". Ela considera essa
a parte mais divertida da festa. E aí tem
que ter a noiva grávida, chegando de
carroça com o pai, seguida pelos pares da
quadrilha e pelo sanfoneiro. Não pode
faltar também o delegado, que, com uma
garrucha. pressiona o noivo fujão a se
casar.

Gracyella Cavalcanti, do gabinete do
deputado Dimas Rodrigues (PP), ex-rai-
nha da Pipoca em Ubaí, Norte de Minas,
adora festas, mas confessa que as juninas
têm um gostinho diferente. Ela não perde
uma, e, como entendida, diz que não pode
faltar no cardápio a batata doce assada na
fogueira, o leitão, o amendoim torrado e
a meladinha, de pinga, mel e açúcar. O
toque divertido fica por conta das brinca-
deiras. Gracyella se lembra da figura do

o segredo da canjica
Cozinhe o milho de canjica com

água e depois deixe ele escorrer bastante.
Emoutra panela, queimeoaçúcar ejogue
o leite por cima. Enquanto o açucar der-
rete, bata no liquidificador mais um pou-
co de leite, com amendoim, leite de coco
e o leite condensado e misture tudo,
acrescentando o milho já cozido. Deixe
ferver porum tempo.Mas, segundoMara
Denise, o segredo é a pitada de sal, antes
da canjica ferver.

ladrão, que rouba a bandeira do santo na
madrugada da festa. Ele sempre volta no
ano seguinte para ser absolvido num jul-
gamento.

A decoração com balões e bandeiri-
nhas de papel de seda, folhas de coqueiro
e eucalipto enfeitadas com flores de papel
colorido é o que caracteriza um arraiá
tradicional de Araçuaí. Cláudia Martins
Oliveira, do gabinete do deputado Carlos
Murta (PP), diz que a quadrilha, ao som
do sanfoneiro, com os rapazes usando
calça remendada e blusa xadrez, chapéu
de palha e as moças, com vestidos flori-
dos, trança nos cabelos e pintas no rosto
são indispensáveis nas festas juninas. Mas
o melhor para ela, é depois da quadrilha,
quando o salão é liberado para todos
dançarem o forró.

Arraiá do Pessoá
Essa não é uma festajunina tradici-

onal, mas tem sua história na Assem-
"" bléia e se realiza já pela quarta vez: é o
;;~Arraiá do Pessoá. Organizadopelos ser-
M vidoresda Gerência de Pessoal, quedes-;::«

m contam todo mês uma quantia no seu
ir), contracheque para custear :asdespesa~

~~~~~:s~~~:~~:~:~~:i~i::~~::~~:~
," ce sempre em um sítio, decorado comti bandeirinhas, balões e cartazes.
~Idia c~~e:~~~, ~~~~~~~~~~:=o;~~:'
caldos de mandioca e de feijão, churras-
co, brincadeiras e banho de piscina. Se-
gundo Mara Denise Ribeiro. gerente-
geraldePessoal eumadasorganizadoras
da festa,pode até faltaros comesebebes,
mas a alegria é essencial.

As festas da
Gerência de
Pessoal já.VIraram
tradição na
Assembléia
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