
Unificação da Chama 
Crioula é no sábado
Abertura oficial 
acontece às 14 
horas, na Praça José 
Bonifácio, em Vera 
Cruz. Em Santa Cruz, 
início é nesta sexta

semana farroUpilha
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a culinária e a dança, 
típicas do tradicio-
nalismo gaúcho, vão 

estar em evidência a partir 
deste sábado, dia 14, na Praça 
José Bonifácio, em Vera Cruz, 
até 20 de setembro, que é 
quando ocorre a programa-
ção da Semana Farroupilha. 
A abertura está marcada para 
as 14 horas, com a chegada da 
Chama Crioula, a unificação 
das cavalgadas, iniciando os 
festejos. Com o tema “Vida 
e Obra de Paixão Cortes”, a 
programação do sábado se-
gue com a oficina de laço, às 
15 horas, com Maicon Junior 
Dias, no Parque Jurema Tor-
nquist. Às 20 horas, jantar e 
às 21 horas, fandango com o 
grupo Estilo Serrano. 

Para o secretário de Cultu-
ra e Turismo, Marcelo Hen-
rique de Carvalho, será uma 
semana para aproveitar em 
família o que há de melhor 
na culinária gaúcha, com va-
riedade no cardápio, além de 
oficinas e fandangos. “Uma 
programação para toda fa-
mília”, frisa.

CaValGadas
Para unificar a Chama 

Crioula no sábado à tarde, 
duas cavalgadas partiram 
em busca da centelha. A 30ª 
Cavalgada da Integração, do 
CTG Candeeiro da Amizade, 

Podemos nos inspirar muito nas contribuições do 
pensador e filósofo Confúcio. Seu legado provém 
desde o ano de 535 a.C. até os dias atuais. Em uma 
de suas passagens mais marcantes ensina que “uma 
semente cresce sem som, mas uma árvore cai com 
ruído enorme. A destruição tem ruído, mas a criação 
é silenciosa. Esse é o poder do silêncio, crescer silen-
ciosamente”.  

Confúcio tem três pilares de sustentação na sua 
linha de pensamento: a bondade, responsável por 
gerar alegria e paz interior; a ciência, que permite 
dissipar as dúvidas e a coragem, que afasta todas as 
formas de medo. 

Nas suas ideias, com sabedoria aponta que “quan-
do o objetivo parece difícil, não mude o objetivo; pro-
cure uma nova maneira de alcançá-lo”; e ainda, que “ 
tudo tem sua beleza, mas nem todos podem vê-la”. 

Na sua forma de pensar, Confúcio também exalta 
a simplicidade e a importância da coerência entre 
a forma de pensar, sentir e agir. Ensina que a refle-
xão e a moderação no comportamento, fazem viver 
produtivamente e alcançar as virtudes, que o nosso 
comportamento perante as pessoas revela a validade 
das palavras. Assim, aponta que a coerência é uma 
virtude ao dizer que “o homem superior é modesto 
na fala, mas excede em suas ações”. 

As reflexões de Confúcio para a humanidade tam-
bém sugerem medidas assertivas para o relaciona-
mento com as outras pessoas. Ensina que o respeito 
é a base de toda a sociedade e a generosidade um 
bem máximo, que traz harmonia e felicidade a quem 
a pratica. Nesta linha de pensamento, em seus sábios 
conselhos afirma que “aquele que busca garantir 
o bem-estar dos outros já garantiu o seu próprio 
bem-estar” e ainda, que “a natureza faz com que os 
homens se pareçam uns com os outros e que vivam 
juntos; a educação, nos torna diferentes e nos afasta”.

O grande mestre ainda ensina que a natureza hu-
mana é boa, mas deve ser cultivada e desenvolvida 
para atingir o seu melhor estágio. Entende que o 
conhecimento é um caminho seguro para alcançar 
a virtude, e a virtude traz paz interior e felicidade. 
Neste sentido, ensina que “um bom líder sabe o que 
é verdadeiro; um mau líder sabe o que se vende me-
lhor”, e ainda, que “a ignorância é a noite da mente, 
mas uma noite sem lua e sem estrelas”. 

Pelo visto, o “professor número um”, Confúcio, está 
de volta ao convívio do nosso dia a dia. 

Qual das reflexões de Confúcio você mais gostou? 
Me escreva para contato@institutoclaitonfernandez.
srv.br e participe do sorteio de 1 livro Caminhos de 
um Vencedor, autografado. 

Poderá ler mais a 
respeito desse tema em 
www.institutoclaitonfernandez.srv.br.
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Domingo (dia 15):
8 horas: Hasteamento das bandeiras;
9 horas: Mateada;
10 horas: Exposição Lendas e Brincadeiras Gaúchas;
11 horas: Oficina de nó de lenço;
12 horas: Almoço (churrasco, arroz, saladas diversas);
14 horas: Desafio de chula;
15 horas: Oficina de dança gaúcha;
17 horas: Apresentações de danças tradicionais;
18 horas: Momento cultural (fala sobre Paixão Cortes);
19h30min: Jantar (carreteiro e saladas);
Apresentação Invernada Veterana e Grupos convidados.
Segunda-feira (dia 16):
8 horas: Hasteamento das bandeiras;
12 horas: Almoço (churrasco);
19 horas: Tertulia livre;
20h30min: Jantar (festival de carreteiros);
20h45min: Vitor Marques e Grupo Fandangueiros;
Visitação das escolas durante todo o dia.

proGramação em Vera CrUz

DIVuLGAçãO

Cavalgada da Integração chega nesta sexta em V. Cruz

saiu com o primeiro grupo até 
Tenente Portela no dia 31 de 
agosto. O outro grupo de ca-
valgada, formado pelos PTGs 
Orelhanos do Rio Grande, 
Capão do Cedro  e Amigos de 
Dona Josefa deu início ao per-
curso no dia 10 de setembro. 

sanTa CrUz do sUl
Em Santa Cruz, a abertura 

oficial ocorre nesta sexta-feira, 
dia 13, com início às 8h30min, 
no Galpão do Parque de Even-
tos, mesmo em caso de chuva. 
À noite, tem janta e baile com 
animação de Fandangaço. No 

sábado, dia 14, tem exposição 
morfológica e jantar, além das 
rondas. A Semana se estende 
até sexta, dia 20, quando en-
cerra com Desfile Farroupilha, 
às 9 horas.

Vale do sol
A Pernada Farroupilha 

do CTG Tropeiros do Vale, 
neste domingo, vai reverter 
30% da renda ao projeto de 
Pessoas com Deficiência, de-
senvolvido em Formosa. A 
programação vai ocorrer no a 
partir das 10 horas, no parque 
do CTG, em Linha Cristina. 


