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No desfile farroupilha, amor 
passado de geração em geração

DIA DO GAÚCHO

Feriado para aplaudir a tradição
Eventos marcaram 
a sexta-feira, dia 20, 
tanto em Santa Cruz 
do Sul quanto em 
Vera Cruz. Chama foi 
extinta neste dia

Cláudio Manoel, no Centro de Vera Cruz, ganhou o colorido do Rio Grande do Sul

Luis e o filho de 10 meses desfilaram em Santa Cruz

Chimarrão acompanhou Luciel, Alexandrina e JulianoChurrasco ganhou destaque em Santa Cruz do Sul

Escolas também demonstraram amor às tradições

Projetos sociais foram evidenciados em Vera Cruz
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“Sirvam nossas façanhas, 
de modelo a toda a ter-
ra”. O feriado do dia 20 

de setembro foi de honrar as 
tradições e mostrar o orgulho 
em ser gaúcho. Tanto em Santa 
Cruz do Sul quanto em Vera 
Cruz, a sexta-feira foi de des-

LUCAS BATISTA

LUCAS BATISTA

LUCAS BATISTA

LUCAS BATISTAGUILHERME BICA

GUILHERME BICA

file farroupilha. Pela manhã, 
28 entidades protagonizaram 
o espetáculo pela rua Ernesto 
Alves, no Centro de Santa 
Cruz. E, à tarde, dezenas de 
tradicionalistas, entidades e 
escolas desfilaram pela rua 
Cláudio Manoel, no Centro 
de Vera Cruz. Na capital das 
gincanas, o desfile antecedeu a 
extinção da Chama Crioula na 
Praça José Bonifácio, e o evento 
FelizCidade da Praça. O encer-
ramento dos festejos farrapos 
no município foi com baile ao 
som dos Novos Gaúchos. Em 
Santa Cruz, a extinção da cha-
ma foi à meia-noite, após show 
com o Grupo Novos Tropeiros.

Pilchados ou não, com 
chimarrão ou não, o amor 
pelo Rio Grande do Sul foi 
evidenciado no dia 20. Entre  
os que desfilaram em Santa 
Cruz, Luis Alcindo Fragoso 
de Oliveira, de 53 anos, e o 
filho Matias, de 10 meses. 
Ligado às tradições gaúchas, 
inclusive participando de um 
grupo de danças do clube de 
sub-tenentes e sargentos, Luis 
busca incentivar o pequeno. 
“É a primeira vez que ele des-
fila e estou aqui para mostrar 
o melhor caminho”, diz o pai.

Em Vera Cruz, Tamires Iser 
e a filha Isabela, de 8 anos, 
prestigiaram a programação. 
A pequena estava vestida de 
prenda e pronta para ver os 
cavalos e o avô Volmir desfi-
larem. Sentados bem próximo 
ao palanque das autoridades, 
o chimarrão ainda era compa-
nhia, como tradição na vida 
de muitos gaúchos. “O desfile 
é uma oportunidade para que 
possamos lembrar da tradição 
e reviver o passado”, frisa a 
jovem, ligada à cultura do sul.

MAIS CHIMARRÃO
Quem também mateava à 

beira da Cláudio Manoel eram 
Luciel Rodrigues e Juliano 
Silva. Filha do casal, Alexan-
drina, de 4 anos, estava de 
olhos atentos a quem passava 

demonstrando a cultura do 
sul. “A gente gosta da tradição 
e antes de vir morar em Vera 
Cruz, já assistíamos ao desfile 
em Santa Cruz”, disse Luciel. 

“E queremos incentivar a 
nossa filha”, acrescenta o pai, 
ao comentar sobre o desejo da 
pequena em cultuar o tradi-
cionalismo.


