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Na tarde do último sábado,13, na Praça 

Borges de Medeiros ocorreu a chegada 

da 25ª Cavalgada da Chama Crioula. 

Estiveram prestigiando o evento, o 

Prefeito Municipal Luis Henrique 

Antonello, o Coordenador Municipal 

Tradicionalista, Arnildo Goularte, o 

vereador, Ademir Mello que no ato 

representou a 18ª Região Tradicionalista, 

secretários municipais, autoridades civis e 

militares, e o Patrono da Semana 

Farroupilha 2014, Marcos Odair da Silva. 

A entrega da Chama Crioula foi realizada pelo Coordenador Municipal Tradicionalista, Arnildo Goularte 

ao Prefeito Municipal, e ao Patrono da Semana Farroupilha 2014, Marcos Odair.Segundo Arnildo 

Goularte, a Chama Crioula representa a união a paz e o amor de um povo, pelas coisas que 

acreditamos e pelo legado de nosso antepassados. “Agradecemos aos representantes catarinenses 

que há 10 anos nos acompanham na cavalgada, aos representantes de diversas cidades do estado 

que se juntam a nós na busca da chama, mas agradeço principalmente a comunidade rosariense que 

tanto nos apoia nesse movimento”. Em seu discurso Antonello, salientou a grandeza da cultura do 

povo gaúcho,“Que essa Semana Farroupilha seja a melhor de todas como temos feito, a cada evento 

aqui em Rosário do Sul, pois cada novo desfile se transforma no maior desfile da nossa cidade e 

agora, ao que tudo indica, pela acolhia que nós tivemos na chegada da chama, pela quantidade de 

piquetes e cavaleiros que se integraram, 

esse será o maior desfile todos os tempos. 

Agradecemos a presença daqueles que se 

deslocaram de suas cidades mais 

longínquas, para aqui no berço do gaúcho, 

participar junto conosco da preservação da 

nossa memória histórica, porque nós somos 

os fiéis depositários de toda uma linda 

história do nosso pampa e que é uma 



referência para o resto do Brasil. Por isso, a nossa responsabilidade é muito grande porque cada 

criança que está se pilchando e se integrando às atividades da Semana Farroupilha é a certeza, a 

convicção, que a Chama Crioula, ela está acesa no coração de cada um de nós”, finalizou. Logo após 

o ato de Abertura da Semana Farroupilha, apresentações artísticas foram realizadas. 


