Essa cultura ainda tem dono
O povo gaúcho pode orgulhar-se de sua cultura. Por onde estive durante as
comemorações farroupilhas, pude assistir a um espetáculo raro: uma sociedade
que valoriza, que conhece e que vive sua história. Em todas as querências do Rio
Grande, em cada um dos municípios, os tradicionalistas mostraram novamente a
admiração que possuem pela sua cultura, pelos seus ideais e pelos seus usos e
costumes. Demonstraram mais uma vez que não há obstáculos que não possam
ser vencidos quando se trata de reverenciar, de reviver suas tradições.
A escolha de “Nossos símbolos: Nosso orgulho!” como tema da Semana
Farroupilha 2008 reavivou no gaúcho o sentimento de pertencimento, de apego as
coisas do Rio Grande. Pelos veículos de comunicação, pela presença
impressionante de quase um milhão de pessoas no Parque Harmonia, em Porto
Alegre, pelos milhares de quilômetros percorridos em cavalgadas e pelos desfiles
de 20 de setembro, o que se conclui é a certeza de que o esforço, o sacrifício e a
dedicação envolvida para a realização do maior evento popular do Rio Grande do
Sul é válido, sem dúvida alguma.
O Desfile Farroupilha de Porto Alegre, televisionado por diversas emissoras de
televisão e rádio, transmitido ao vivo pela rede mundial de computadores, reforça
a idéia de que o gaúcho vive sua cultura onde quer que esteja. Seja pela televisão
ou nos Centros de Tradição Gaúcha instalados fora do Estado ou mesmo do País,
nosso povo perpetua sua tradição da forma como é possível, servindo de exemplo
de civilidade e de honradez.
É importante ainda agradecer a colaboração do governo do Estado do Rio Grande
do Sul, em especial a governadora Yeda Crusius, que através de sua equipe,
empenhou-se diretamente na organização dos trabalhos, acompanhando e
trabalhando para que tudo saísse da melhor maneira possível. Também a
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o IGTF, a Brigada Militar, empenharam-se de
forma irrestrita na organização. A todos, e aos que por ventura não estejam
citados aqui, o nosso muito obrigado. Tivemos uma das maiores festas de todos
os tempos, com mais de 100 mil pessoas na avenida Beira-Rio, em um dia
abençoado por São Pedro e que ficará na memória de todos os gaúchos por muito
tempo.
Sabemos que o trabalho não finda. Mal se finaliza um ano e já começam os
preparativos para 2009. Nas próximas semanas, a Comissão Organizadora dos
Festejos Farroupilhas escolhe o próximo tema, para que as invernadas possam,
desde já, darem início aos trabalhos. Para isso, é importante ainda a instalação da
Comissão Permanente, já em trâmites pelo governo Estadual.
Infelizmente, é-me impossível estar presente em todas as cidades para
acompanhar o belo trabalho realizado durante as comemorações setembrinas.
Porém, pelos relatos que nos chegam através das Coordenadorias Regionais e
dos veículos de comunicação, finalizo essa mensagem com uma certeza. “Essa
cultura ainda tem dono”.

