
BRASÃO DE ARMAS

O Brasão Municipal obedece as seguintes características: é formado por um escudo encimado pelo conjunto
de uma fortificação com quatro torres, em fundo prateado e contornos em preto, sendo que os portões do
mesmo são em cor preta e as guarniações em vermelho vivo contornados em preto. Dentre o campo inferior
e superior, há uma faixa, nas cores azul e azul claro, que desce do centro da parte superior do escudo,
abaixo do fundo preto. No campo inferior, um campo de arroz, em segundo plano, uma cor verde claro, três
(3) pequenas elevações, tempo por finalidade representar os três (3) poderes que regem os destinos da
comunidade, tendo ao fundo um sol estilizado com seus raios fulgurantes e dentro do mesmo os algarismos
21-06-58, significando que no dia vinte e um de junho do ano de um mil novecentos e cinqüenta e oito do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, brilhou o Astro Rei com a chama da Emancipação Política
Administrativa de Faxinal dos Guedes. No primeiro campo, ao fundo e em tom azul claro contornado por um

filete preto, em Semicírculo, pairando duas nuvens, incerido no contesto do campo superior esquerdo - encontramos uma planície
simbolizando os campos verdejantes. Tomando por base os pés ou raízes dos pinheiros, a partir daí um campo de trigo verde ao
fundo. Ao fundo em último plano, o firmamento estrelado, com nuvens calmas, tendo raios que surgem nas partes inferior das
nuvens. Na extremidade direita do pinheiro, a roda dentada de uma Serra meio encoberta pela margem esquerda do Rio
Chapecozinho. Abraçando o escudo, da base para o alto, temos do lado esquerdo um pé de milho verde, e do lado direito temos um
ramo de erva mate. Envolvendo o pé de milho em diversos lances, pegando a ponta do escudo e retorcendo-á em aspirais sobre o
ramo de erva mate, um fita em vermelho e grafia em amarelo, onde se lê: "DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA - FAXINAL DOS GUEDES".

BANDEIRA MUNICIPAL
A Bandeira do Município é formada por um fundo totalmente branco e contorno azul bandeira. Em sentido vertical, ocupa um terço a
esquerda a constelação do Cruzeiro do Sul com as estrelas em cor amarelo e contornadas em cor laranja. No círculo aberto ao centro
da coluna está estampado o Brasão do município. No terço esquerdo, descendo por trás da coluna e do cruzeiro uma faixa larga em
cor azul bandeira, contornada com um filete da mesma cor, após um pequeno espaço vazado em branco. No sentido horizontal, no
terço inferior, uma faixa estreita em cor azul claro, com um filete na cor azul bandeira, passando por trás da coluna e em toda
extensão da bandeira no sentido horizontal, tendo sobre o filete a grafia: Unificando: FÉ E PERSEVERANÇA, FAREMOS SEMPRE, DO
PROGRESSO, UMA ROTINA.


