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 ⁄ TRADICIONALISMO

Semana Farroupilha termina nesta terça-feira 
Celebração do 20 de Setembro terá desfiles em todo o Estado; na Capital, atividades ocorrem a partir das 8h30min

Celebrações estão previstas 
para todo o Estado nesta terça-fei-
ra, finalizando a primeira Sema-
na Farroupilha pós-pandemia e 
comemorando o Dia do Gaúcho. 
Em Porto Alegre, mais de 2,5 mil 
pessoas devem participar do des-
file de 20 de Setembro na aveni-
da Beira-Rio (Edvaldo Pereira Pai-
va), que seguirá rumo ao Parque 
da Harmonia. A atividade tem 
início às 8h30min, com o desfile 
cívico-militar.

No primeiro momento, irão 
participar 20 viaturas de cada 

Chama Crioula percorreu as 30 regiões tradicionalistas do Estado
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nior; o patrono dos festejos, Adair 
de Freitas; a secretária de Estado 
da Cultura, Beatriz Araújo; a se-
cretária adjunta de Estado da 
Cultura, Gabriella Meindrad, que 

preside a Comissão Estadual dos 
Festejos Farroupilhas 2022; o pre-
sidente do MTG, Manoelito Sava-
ris; e o general Fernando Soares, 
do Comando Militar do Sul.

Programação
8h30min  Desfile cívico-militar
9h30min  Desfile temático
10h15min  Desfile tradicionalista
Avenida Beira-Rio (Edvaldo Pereira 
Paiva), em Porto Alegre, no sentido 
Beira-Rio/ Parque da Harmonia

um dos órgãos previstos: Brigada 
Militar, Corpo de Bombeiros, Po-
lícia Civil, Superintendência de 
Serviços Penitenciários (Susepe) 
e Instituto-Geral de Perícias (IGP), 
além de 40 cavalarianos do 4º 
Regimento da Polícia Montada da 
Brigada Militar. Uma lancha tam-
bém acompanhará o trajeto de 
dentro do lago Guaíba.

A programação, que está sen-
do organizada pelo governo do 
Rio Grande do Sul, por meio da 
Secretaria de Cultura (Sedac) e 
da Comissão Estadual dos Feste-
jos Farroupilhas 2022, será fina-
lizada com o espetáculo da União 
das Etnias de Ijuí (Ueti). 

O grupo, composto por 200 
integrantes, irá apresentar, às 
9h30min, o desfile temático Et-
nias do gaúcho: Rio Grande, ter-
ra de muitas terras, em alusão ao 
tema dos festejos deste ano, que 
propõe uma valorização da di-

versidade do povo gaúcho.
Já o desfile tradicionalista 

está previsto para 10h15min, com 
a participação de 25 grupos, en-
tre CTGs e Piquetes. No primeiro 
momento, a Chama Crioula, con-
siderada um símbolo que une o 
Estado, representando história e 
tradição, será levada por um con-
dutor, acompanhado de 12 cava-
leiros. Gerada em agosto deste 
ano, em Canguçu, a chama per-
correu as 30 regiões tradicionalis-
tas do Estado até chegar à Capital. 
Cada instituição fará a extinção 
da Chama entre 17h e 18h deste 
20 de setembro.

Junto ao encerramento, tam-
bém ocorre a finalização das ati-
vidades no Acampamento Far-
roupilha, que será desmontado 
posteriormente. A programação 
contará com a presença de cer-
ca de 50 autoridades, entre elas 
o governador Ranolfo Vieira Jú-

Comandado por Cris Barth, o Pode Chegar traz muita informação, 
culinária, comportamento e entretenimento para as suas manhãs.     

   
  

Todos os sábados
A partir das 10h

Pelas plataformas digitais

/rdctvdigital

rdctv.com.br/aovivo

Assista nos canais 24 e 524 da Claro TV 

no canal 524 da Claro Fibra TV e nas

plataformas digitais gratuitas: 

YouTube, Soul TV, Max Cloud e Globall Telecom.
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