
 

 INFORMATIVO 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO DO SUL 
 

 

O Desfile da Semana Farroupilha 

2014 realizado no dia, 20 de 

setembro, recebeu milhares de 

pessoas na manhã ensolarada do 

último sábado na Praça Borges de 

Medeiros. Prestigiando o evento no 

palanque oficial, estiveram o 

Prefeito, Luis Henrique Antonello, a 

1º dama, Elisa Silva, secretários 

municipais, autoridades civis e 

militares, representantes de 

entidades,assessores, funcionários e vereadores. Depois de chegada a Chama Crioula do 

PTG Os Maragatos, e acessa em frente ao palanque, o coordenador dos festejos, Arnildo 

Goulart, solicitou ao Prefeito, permissão para iniciar o Desfile, que ocorreu às 9h. 

Antonello salientou o grande público presente entorno da avenida de eventos e a agenda 

da semana, “Desde a mobilização da Chama na fazenda São Leandro, pode-se observar 

o envolvimento de várias entidades, CTGs e Piquetes, e do cuidado em fazer um desfile 

de qualidade, com o tratamento dos animais e muita empolgação em função do desfile em 

linha reta,que era uma antiga aspiração de todos os tradicionalistas. Quanto ao 

homenageado, Sr. Marcos Odair da Silva, destacou, “Uma pessoa que tem a 

singularidade de ser do campo e que até hoje com mais de 80 anos ainda exercendo suas 

atividades de campeiro. Toda sua família sempre esteve envolvida em desfiles e 

comemorações. A escolha foi muito feliz”. O Desfile teve em sua abertura a apresentação 

da Brigada Militar e contou com cerca de 20 CTGs e Piquetes. Na presença do Prefeito, 

do Coordenador dos Festejos, Arnildo Goulart, secretários, assessores e autoridades, a 

solenidade de encerramento da Semana Farroupilha teve início as 18h na Praça Borges 

de Medeiros, onde ocorreu o arriamento das bandeiras e a extinção da Chama Crioula 

efetuada pelo Sr. Marcos Odair da Silva. Em sua manifestação de encerramento, 

Antonello, agradeceu a todos os envolvidos no trabalho para que a Semana fosse 



inesquecível, “Presenciamos o maior desfile de todos os tempos em Rosário do Sul. A 

cultura gaúcha, nós que somos guardiões e fiéis depositários da identidade do povo do 

hemisfério sul, pessoas vem de todos os lugares para aqui presenciar o autêntico desfile 

gaúcho, de um povo que preserva e se orgulha de sua cultura e, transmite aos pequenos, 

para aqueles que estão vindo, nossos valores de cidadania, republicanos valores, que 

influenciam a política e o estado brasileiro. Deste chão saíram grandes líderes e a 

identidade de uma nação. Temos o orgulho de preservá-la e transmiti-la de geração em 

geração”. Assim que acabada a solenidade de encerramento a comunidade rosariense 

pode participar de uma mateada com a ervateira Ximango e assistir o show do grupo 

“Alma da Fronteira”. O Governo do município, juntamente com o Coordenadoria Municipal 

Tradicionalista, a Comissão dos Festejos Farroupilhas, SEDETUR, e demais secretarias 

municipais agradecem a presença de todos que prestigiaram os eventos da semana. 

  

 


