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DIA DO SOLDADO

A
Igreja Universal pres-
tou, na manhã de ontem
– Dia do Soldado –, uma
homenagem de valoriza-

ção aos integrantes das Forças
Armadas, da Brigada Militar e
da Polícia Civil. Na ocasião, mili-
tares do Exército e policiais ci-
vis e militares foram abençoa-
dos e condecorados pelos rele-
vantes serviços prestados à so-
ciedade. Durante a celebração,
realizada na Catedral da Univer-
sal, em Porto Alegre, o bispo
Guaracy Santos destacou que o
Programa Universal nas Forças
Policiais (Programa UPF) foi
criado com o objetivo de “pres-
tar auxílio espiritual” aos milita-
res das Forças Armadas e aos
policiais civis e militares.

A celebração foi prestigiada
pelo secretário adjunto da Secre-
tária Estadual de Segurança Pú-
blica (SSP), coronel Marcelo Go-
mes Frota, pela chefe de Polícia,
delegada Nadine Farias Anflor,
pelo comandante da Brigada Mi-
litar, coronel Mario Yukio Ikeda,
além dos comandantes de Poli-
ciamento da Capital, coronel Ro-
drigo Mohr Picon, do 1° Batalhão
de Polícia Militar, tenente-coro-
nel Leandro da Luz, e do 21° Ba-
talhão de Polícia Militar, tenen-
te-coronel Alex Severo. O diretor
da Delegacia de Polícia Regional
de Porto Alegre (DPRPA), delega-
do Fernando Edson Domingues

Soares, o secretário municipal
de Segurança, Rafael Oliveira, a
secretária municipal de Desen-
volvimento Social e Esporte, Co-
mandante Nádia, e o represen-
tante do Comando Militar do Sul
(CMS), subtenente Felipe Bello
Bastos, também participaram do
evento religioso. A chefe de Polí-
cia agradeceu em nome da Polí-
cia Civil. “Agradecemos a consa-
gração, essa bênção, para que to-
dos nós, policiais, possamos con-
tinuar com a missão de servir e
proteger”, disse. Ikeda, por sua
vez, disse que todas as pessoas
estão ao lado da Brigada Militar
porque a corporação trabalha pe-
lo bem de todos, indistintamen-
te. “Dedicamos até mesmo a nos-

sa vida para que toda a popula-
ção possa ter uma vida melhor”,
frisou. O comandante de Policia-
mento da Capital lamentou a per-
da, nos últimos dois meses, de
três policiais militares em ação.
Ele destacou que os pastores
da Universal foram os primei-
ros a apoiar as famílias. “Agra-
decemos por toda essa energia,
que nos faz ter cada vez mais
coragem, porque somos a pri-
meira linha de defesa da popula-
ção gaúcha”, sintetizou o secre-
tário adjunto da SSP. Já o re-
presentante do CMS ressaltou
que “combater o bom combate é
escolher o lado certo. E com a
fé, temos a certeza de que va-
mos vencer”.

O último domingo de agosto foi
de muito trabalho para os inte-
grantes das mais de 340 entida-
des entre piquetes, Departamen-
tos de Tradições Gaúchas (DTGs)
e Centros de Tradições Gaúchas
(CTGs) que atuam na montagem
das estruturas do Acampamento
Farroupilha no Parque da Harmo-
nia. Em cada local da área de la-
zer, os tradicionalistas realiza-
vam churrasco, carreteiro e rodas
de chimarrão. Daniel Marques, do
Piquete Camboatá, do bairro Inter-
cap, em Porto Alegre, disse que
os trabalhos deverão estar concluí-
dos no próximo sábado para rece-
ber amigos e visitantes. “Estamos
ansiosos para ver tudo funcionan-
do na maior festa tradicionalista
do Estado”, ressaltou. Já Matheus
Freitas, do Piquete Recanto do
Chimatrago, do bairro Nonoai,
afirmou que além do chimarrão
os convidados e turistas serão re-
cebidos com muita história sobre
as tradições gaúchas. O período
de montagem do Acampamento
Farroupilha se estende até dia 31
de agosto. A desmontagem das es-
truturas ocorrerá entre os dias 23
e 30 de setembro.

Segundo o Movimento Tradicio-
nalista Gaúcho (MTG), os galpões
poderão começar a funcionar a

partir do dia 1° setembro, median-
te liberação do Corpo de Bombei-
ros Militar do RS. Conforme o
MTG, cerca de 1 milhão de pes-
soas deverão passar pelo Parque
da Harmonia durante o Acampa-
mento Farroupilha 2019, que ocor-
rerá de 7 a 22 de setembro, com
uma extensa programação cultu-
ral, rodeio e competições de laço,
rédeas e gineteadas.

O tema dos Festejos Farroupi-
lhas deste ano será a “Vida e
Obra de Paixão Côrtes”, falecido
em 2018, aos 91 anos. O evento co-
meça no dia 7 de setembro com a
chegada da Chama Crioula às 18h

e abertura oficial do Acampamen-
to Farroupilha. O fogo simbólico
foi gerado no dia 16 de agosto, em
Tenente Portela. O evento marcou
o início dos Festejos Farroupilha
de 2019. A Ordem do Cavaleiros
do Rio Grande do Sul (Orcav) con-
duziu a centelha da principal pra-
ça do município até o Parque
Águas de Moconá. No sábado, dia
17, começou a distribuição da Cha-
ma Crioula. Cavaleiros represen-
tando todas as Regiões Tradicio-
nalistas e mais de 300 municípios
do Sul da Brasil levarão a cente-
lha até suas cidades e posterior-
mente para as suas entidades.

Uma caminhada pela Praça
da Matriz e entorno, na área cen-
tral de Porto Alegre, marcou sá-
bado uma das atrações da 3ª Se-
mana do Patrimônio Cultural. O
passeio, inserido no projeto Viva
o Centro a Pé, foi conduzido pelo
professor de escultura no Atelier
Livre da Prefeitura, José Fran-
cisco Alves, mestre e doutor em
História da Arte (Ufrgs), especia-
lista em Gestão do Patrimônio
Cultural (Ulbra) e bacharel em
Escultura (Ufrgs). O público que
acompanhou a atividade gratui-
ta teve o acréscimo de um grupo
de imigrantes, sobretudo haitia-
nos, interessados em conhecer
mais a história da cidade.

O roteiro começou junto ao
Monumento a Júlio de Castilhos
na Praça da Matriz, incluindo os
pátios da Catedral e Cúria Me-
tropolitana, jardins do Solar dos

Câmara, Museu Júlio de Casti-
lhos e encerrou-se na Pinacote-
ca Ruben Berta, onde era possí-
vel pagar e almoçar feijoada
acompanhada de uma roda de
samba. O professor José Fran-
cisco Alves constatou que o pú-
blico que participa do passeio
costuma manifestar a “saudade
de um tempo” que passou e que
quase não pode mais ser relem-
brado devido à transformação
urbana que derrubou dezenas
de edifícios da época a partir
dos anos 1940. Ele lamentou ain-
da a perda de documentos sobre
o patrimônio arquitetônico.

O projeto Viva o Centro a Pé,
explicou, tem vários enfoques
nos roteiros. A iniciativa é coor-
denada pela Secretaria Munici-
pal de Cultura e busca refletir
sobre a importância do patrimô-
nio cultural de Porto Alegre.
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