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O SINDIPOLO, em 2020 E 2021, 
respeitando as orientações dos órgãos 
de saúde durante a pandemia da Covid-
19, deliberou por não realizar atividades 
no , em PIQUETE TRANCAÇO
respeito à vida. Agora, com as vacinas e 
novas regras em relação aos cuidados 
com a pandemia, o Sindicato retomou 
as atividades no durante a Semana 
Farroupilha de Esteio. 

O tradicional PIQUETE TRAN-
CAÇO, da Categoria Petroquímica, 
está montado no mesmo espaço das 
edições anteriores (espaço 86) e desde 
o dia 13 está aberto a visitações e, 
principalmente para a confraterniza-
ção dos trabalhadores e trabalhadoras 
com seus companheiros de labuta e 
familiares, que podem ser feitas até o 
dia 20 de Setembro. O TRANCAÇO 
integra o Acampamento Farroupilha 
do Parque Assis Brasil, em Esteio.

 

 CHURRASCO E BOM 
CHIMARRÃO

O local está disponível para todos 
os trabalhadores e trabalhadoras que 
desejarem organizar um churrasco, 
um almoço campeiro, ou apenas 
tomar um chimarrão, botar o papo em 
dia ou simplesmente descansar 
durante os bailes. 

O SINDIPOLO tem toda estrutura 
para estas atividades, ficando a 
cargo de cada um e de cada uma, 
levar os ingredientes para as ativida-
des (carne, arroz, salsichão, erva-
mate, bebidas, etc.). 

A solicitação do espaço para qual-
quer atividade pode ser tratada com o 
"patrão" Gilberto (Baby)  pelo 
WhatsApp (51) 9985.4517.

SUGESTÃO DE LEITURA

“HISTÓRIA REGIONAL DA INFÂMIA: O DESTINO 
DOS NEGROS FARRAPOS E OUTRAS 
INIQUIDADES BRASILEIRAS"  Juremir Machado 
da Silva, L&PM, 2010.

“A GUERRA CIVIL NO RIO GRANDE DO SUL” – 
Tristão de Alencar Araripe, 1881

“OS LANCEIROS NEGROS NA REVOLUÇÃO 
FARROUPILHA” – Raul Carrion
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O RECANTO DOS PETROQUÍMICOS
 NA SEMANA FARROUPILHA 

AGUARDANDO TODAS E TODOS



Os trabalhadores e trabalhadoras Petroquímicas, além 
de aproveitarem o espaço do  também PIQUETE TRANCAÇO
poderão cur�r as atrações que estão ocorrendo no Parque 
de Exposições. Confira algumas a�vidades da SEMANA 
FARROUPILHA DE ESTEIO  2022. A agenda completa está 
no site :sindipolo.org.br
13 de setembro – terça-feira 
20h – Chegada da Chama Crioula e abertura oficial 
20h30min – Show com Mano Lima 
23h – Baile com Moda An�ga
14 de setembro – quartafeira 
20h – Proj. Caravana Farroupilha  Show c/Marcus Vigolo 
21h – Show com Alma Gaudéria 
23h – Baile com Som do Sul
15 de setembro – quinta-feira 
19h30min – Projeto Caravana Farroupilha  Show com 
Robson Paines 
20h – Show com Analise Severo 
22h – Show com Joca Mar�ns 
23h30 – Baile com Sina Fandangueira
16 de setembro – sexta-feira 
20h – Show com Elton Saldanha 
21h – Show com Alma Esteiense 
23h – Baile com Cardeal Missioneiro e Grupo

17 de setembro – sábado 
18h – Proj. Caravana Farroupilha  Show com Silvio Costa 
19h30 – Show com Pedro Ernesto Denardin 
21h30 – Show com Daniel Torres 
22h30 – Baile com Karagua�á 
0h30 – Baile com Beira D'Estrada
18 de setembro – domingo 
19h30 – Show com Arte Gaúcha  Espetáculo Fandangos 
20h – Proj. Caravana Farroupilha  Show Geração Z 
21h30 – Show com Cris�ano Quevedo 
23h – Baile com Garotos de Ouro
19 de setembro – segunda-feira 
20h – Proj. Caravana Farroupilha  Show c/Marcelo Caminha 
21h – Apresentação com Giovanna Cavalheiro, intérprete 
vocal do CTG Independência Gaúcha 
23h – Show com César Oliveira e Rogério Melo 
 01h – Baile com Grupo Recuerdos
20 de setembro – terça-feira 
17h – Proj. Caravana Farroupilha  Show Guri de Uruguaiana 
18h – Ex�nção da Chama Crioula 

O PIQUETE E AS ATRAÇÕES DO ACAMPAMENTO

TEMA DO TRANCAÇO EM 2022 É A "TRAIÇÃO DE PORONGOS"
Neste ano, o tema escolhido para o PIQUETE 

TRANCAÇO é o episódio da ", um "TRAIÇÃO DE PORONGOS
dos mais cruéis da Revolução Farroupilha.

O episódio que ficou conhecido como a TRAIÇÃO DE 
PORONGOS foi, segundos historiadores, um dos mais vis e 
covardes. A em-boscada vitimou mais de 100 soldados negros 
no final da Guerra do Farrapos, que haviam ido para a luta 
com a promessa de liberdade, por uma elite gaúcha que estava 
apenas preocupada com os altos impostos cobrados sobre seus 
produtos, principalmente o charque, pelo Império. 

Enquanto os ricos estancieiros farroupilha lutavam por seus interesses econômicos, os negros lutavam com a 
promessa de liberdade. Esses “soldados”, que iam a pé e muitos destes apenas com lanças feitas de taquara nas 
mãos, ficaram conhecidos como os “Lanceiros Negros” e chegaram a formar um terço das tropas farroupilhas, 
ou aproximadamente 10 mil homens. 

Mesmo com a ameaça de receber de 200 a 1.000 chibatadas (Lei da Chibata, decretada pelo Império), caso 
fossem pegos participando da Guerra junto com os Farrapos, o desejo de liberdade era tanto, que nem mesmo 
esse cruel castigo arrefeceu o ímpeto dos escravos, pois a promessa dos generais farroupilhas era de, vencendo 
a Guerra, dar a liberdade aos Lanceiros.

Quando os Farroupilha já não acreditavam mais na vitória, os negros para eles se tornaram um problema. 
Assim, na madrugada de 14 de novembro de 1844, um esquadrão de lanceiros negros acampado no Cerro dos 
Porongos, foi surpreendido e arrasado pelas tropas imperais, segundo historiadores, por traição do general 
David Canabarro, homem forte dos farroupilhas, em conluio com os generais imperiais. Os Lanceiros foram 
desarmados sob a “justificativa de que a munição seria substituída por outra mais nova e, assim, só com lanças, 
foram entregues de bandeja as tropas imperiais bem armadas.

Para o historiador, jornalista e professor Juremir Machado, além do massacre dos negros, “nessa revolução, 
que muitos afirmam ser abolicionista, vários negros foram vendidos no Uruguai para financiar o movimento". 
Segundo ele, a chacina dos Lanceiros “é apenas um tijolo do racismo estrutural construído ao longo do tempo”.

COMO CHEGAR ATÉ O PIQUETE
 A entrada no Parque de Exposição Assis Brasil é gratuita, 

mas nesse período, ele só pode ser acessado pelo PORTÃO 7, 
que fica na Av. Celina Kroeff (lateral ao Parque). O PIQUETE 
TRANCAÇO fica no Pavilhão Anita Garibaldi, BOX 86.

02


