TRIGÉSIMA REGIÃO TRADICIONALISTA – MTG/RS
Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter,
Nova Hartz, Novo Hamburgo, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, Sapiranga

Lema: Semeando cultura, cultivamos tradição
2019 – Com trabalho e união, fazemos mais pela tradição!
_____________________________________________________________________________________________________

Ata n° 358/2019
Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezenove, nas dependências do CTG Pedro Serrano
na cidade de Sapiranga/RS, realizou-se o sexto encontro regional de patrões da 30ª RT/MTG/RS
do corrente ano. Encontro de número 327 da história da 30ª RT. A abertura dos trabalhos se deu
às vinte horas com a formação da mesa de honra e plenária, em seguida procedeu-se a entoação
do Hino Nacional Brasileiro com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco
Manuel da Silva. Consta como pauta do encontro: Leitura das Correspondências, Capacitação de
Patrões e líderes de entidades no mês de agosto, Oficina de Oratória para Patrões e Vice Patrões,
Cartões Tradicionalista para Inter-regional e demais atividades da 30ª RT, Carta de
representação no Encontro Regional, Caderno de relatório de atividades tradicionalistas,
Acertos financeiros dos circuitos artísticos, fandango e mensalidades, Prestação de contas do
primeiro semestre, Convidados em geral, Manifestações e convites, Palavra da Diretora Cultural
da 30ª RT, Palavra à Diretora do Coral da 30ª RT, Apresentação do prendado Regional, Palavra
à 1° Prenda da 30ª RT, Concurso Interno Integrado nos dias doze, treze e quatorze de julho do
corrente ano, Agradecimento aos participantes e campões do ENART Pré-Mirim, Mirim e Juvenil,
Divulgação das datas dos circuitos individuais, Comunicação da transferência do Circuito de
Intérprete do CTG Desgarrados para CTG Terra Nativa, Inscrições do ENART 2019 até o dia vinte
e cinco de julho, Datas dos circuitos de declamação e intérprete, Assuntos gerais do
Departamento de Esportes, Cavalgada do Minuano, Chama Crioula, Divulgação das batidas de
laço, Assuntos gerais do Departamento Campeiro, Assuntos gerais e convites dos patrões,
Recomendação da impressão dos chasques, Assuntos gerais dos conselheiros, Assuntos gerais
do Vice Coordenador da 30ª RT, Assuntos gerais do Coordenador da 30ª RT, Entidades
aniversariantes do mês, Cartões tradicionalistas, Jornal Eco da Tradição, Censo das entidades,
Problemas de comunicação dos patrões com seus departamentos, Horários de funcionamento
da sede da 30ª RT, Aniversário do MTG/RS em Sananduva/RS, Comunicação e convite da
coordenaria da 30ª RT para posses e eventos culturais nas entidades. Senhor coordenador
Gelson Descovi Vargas inicia o evento agradecendo a presença de todos no encontro de número
trezentos e vinte e sete da história da 30ª RT/MTG/RS e convida o patrão da casa para suas
considerações. Senhor Jadir Peixoto Goularte, patrão do CTG Pedro Serrano, deseja boa noite e
agradece a presença de todos em sua entidade. Fala que recebeu vários elogios sobre o rodeio
realizado em sua entidade e diz que os méritos do rodeio e de toda a ascensão do CTG Pedro
Serrano não são só seus, mas de toda equipe que esteve a seu lado, chamando a frente os
integrantes da equipe que o auxiliou neste desafio. E em nome de todo o time do CTG Pedro
Serrano deseja novamente boa noite e um ótimo Encontro de Patrões a todos os presentes.
Senhor Coordenador parabeniza o patrão da casa e a equipe do CTG Pedro Serrano, alguns
destes que já lhe são conhecidos de longa data. Agradece a acolhida e a cedência da casa para
este Encontro de Patrões. Informa aos patrões que foi enviado no grupo do WhatsApp e também
por e-mail a pauta do respectivo encontro, o calendário de eventos, bem como a ata do último
Encontro de Patrões realizado no dia cinco de junho de dois mil e dezenove nas dependências
do CTG Estância da Liberdade em Novo Hamburgo/RS. Pede a todos se há alguma consideração
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sobre a respectiva ata enviada. Senhor Carlos Alberto Moser, vice-presidente do MTG/RS,
informa que, pelo fato de ter sido por tanto tempo secretário da 30ª RT e por ser hoje Vicepresidente de Administração do MTG/RS tem o hábito de ler minuciosamente as atas. E para
contribuir, pois a ata é um registro legal e histórico da 30ª RT, sendo assim ser muito importante
fazer o registro de forma correta. Pede que o Secretário apontasse que na página três o nome
da nossa Prenda Mirim que está como Laura Eniane Martins, sendo o nome correto Laura Eliane
Martins. Na página quatro, em duas citações, cita a Senhorita Caroline e em outro momento cita
a Senhorita Carolina Hamely de Lima. Na página cinco citas a Senhora Rejane como Diretora do
Coral, sendo o nome correto Senhora Rejani Petry de Moraes. Na mesma página faz referencia
a uma verba que foi recebida de um projeto da municipalidade de Novo Hamburgo para custeio
de despesas do coral, sendo o correto o custeio de um projeto cultural a ser desenvolvido pelo
coral ao longo do período que culmina em uma apresentação cultural ao final do ano, somente
para ficar descrito de maneira correta na ata e não causar uma posterior para a municipalidade
de Novo Hamburgo se porventura o Ministério Público requerer algum documento da afirmação
deste convênio, achando muito interessante de ser apontado de maneira correta. Na página seis
sugere que seja revista com relação a abertura do Campeonato de Laço, que gera uma certa
confusão, pois já havendo ocorrido a primeira etapa onde houve uma abertura formal do
evento, volta a fazer referencia a essa abertura onde pede-se que os capatazes campeiros
estejam em um determinado horário, havendo um possível equívoco. E na página nove está o
nome da Senhora Lisete Ritter também grifado de maneira equivocada. Somente com o intuito
de ter um registro do nosso último conclave de maneira correta nos anais da 30ª RT, somente
minha colaboração humilde para que tudo esteja de forma correta e bem registrada na história
da região. Senhor Gelson questiona os presentes se há mais alguma ressalva, colocando a ata
em aprovação. Ata aprovada por unanimidade com as alterações a serem realizadas. Senhor
Coordenador passa a palavra ao 1° Secretário da 30ª RT. Senhor Márcio José Schneider, 1°
Secretário da 30ª RT/MTG/RS, deseja boa noite a todos e inicia com a leitura das
correspondências recebidas. Primeira correspondência recebida é do Senhor Adilson da Rosa
Pinto, Patrão da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, informando que não poderá se fazer
presente e autoriza a Senhora Laura Callegaro de Oliveira, Vice patroa da Sociedade Gaúcha de
Lomba Grande, a representá-lo neste Encontro de Patrões. Segunda correspondência do Senhor
João Ricardo Hoff, patrão do CTG Porteira Velha, informa que não poderá estar presente neste
evento por motivo de doença na família e designa o Senhor José Rudy Hor, Vice-patrão da
entidade, a representá-lo neste evento. Senhor Edmilson Fraga, patrão do CTG Essência da
Tradição, informa que não poderá estar presente por motivo de força maior e autoriza o Senhor
André Strack, Vice patrão da entidade, a representá-lo neste Encontro de Patrões. Senhor 1°
Secretário informa que já está sendo alinhadas as palestras para o final do mês de agosto da
Capacitação de Gestão de Entidades Tradicionalistas, tendo já um palestrante confirmado, o
Senhor Paulo Roberto de Fraga Cirne, autor do livro Ser Patrão. Tendo como ideia ter mais dois
ou três palestrantes. Nos próximos dias serão confirmados os demais palestrantes, sendo que
na sequência o curso será divulgado nas redes sociais e grupo de WhatsApp dos patrões. Por
solicitação de alguns patrões está sendo elaborado uma oficina de oratória, sendo esta oficina
a ser realizada antes da Capacitação de Gestão de Entidades. Nesta primeira edição desta oficina
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foi solicitada que a turma não fosse de muitos integrantes para facilitar a dinâmica do evento,
mas caso houver uma grande procura será planejada uma segunda edição do evento. Pois este
é um assunto importante e solicitado por alguns patrões. Senhor Márcio pede um cuidado
especial para com relação aos cartões tradicionalistas, principalmente para as etapas da Interregional e demais eventos da 30ª RT, sendo obrigatória a apresentação do cartão tradicionalista
para a participação dos dançarinos. Reforça a importância da carta de representação nos
Encontros de Patrões nos casos em que o patrão da entidade não possa estar presente, até pela
questão da lista de presença. Não é possível o representante assinar a lista de presença sem a
respectiva carta de representação. Frisa o pedido já realizado anteriormente para que cada
patrão ou representante fale o seu nome e o nome da entidade quando for se pronunciar para
que seja mais bem registrado na ata. A coordenadoria da 30ª RT está montando um modelo
para facilitar o preenchimento do caderno de atividades tradicionalistas. Senhor Coordenador
reforça que a Capacitação de Gestão de Entidades não é somente para patrões e enfatiza a
presença do Senhor Paulo Roberto de Fraga Cirne, uma pessoa com grande conhecimento no
meio tradicionalista e autor do livro Ser Patrão. Pede que assim que forem divulgadas as datas
de realização deste evento os patrões anunciem nas suas entidades, lembrando que este evento
não é somente para patrões, mas também para qualquer novo líder. Reforça que esta
coordenadoria está preocupada em atender as necessidades das entidades dentro das
possibilidades da região. A região possui uma secretaria que atende diariamente na sede da 30ª
RT e está a disposição para fazer os cartões tradicionalistas, mas que infelizmente houveram
algumas informações desencontradas, onde algumas pessoas foram diretamente a sede ou
enviaram a documentação por motoboy, sendo que a regra é que os patrões levem os cartões
ou quando este não pode levar deve informar a secretaria de quem levará. Foram abertas
algumas exceções para entrega com motoboy, mas esta não é a regra a ser adotada. Pede-se
esse cuidado pelo fato de já ter ocorrido falsificação de assinatura de patrões. Informa que o
curso de oratória não é exclusivo à patrões, mas também a novos líderes. Que esta capacitação
já é um pedido de alguns patrões desde o início da gestão deste Coordenador. Sendo que alguns
patrões têm certa dificuldade na apresentação em grupo. Convida a todos para esta oficina que
será realizada pela ex-primeira Prenda do Estado, Senhorita Renata da Silva. Assim que for
confirmada a data será divulgada e o evento será realizado na sede da 30ª RT, não tendo
qualquer custo para os inscritos. Senhor Gelson pede que sejam acertadas as pendências
financeiras dos circuitos, Fandango Regional e mensalidade juntamente com o Senhor César
Eduardo Leandro da Conceição, 1° Tesoureiro da 30ª RT. Senhor Coordenador, juntamente com
o 1° Tesoureiro, inicia a explanação da primeira prestação de contas referente ao primeiro
semestre da gestão 2019 da 30ª RT, nos mesmos moldes das prestações de contas de anos
anteriores. Em janeiro do corrente ano foi recebido um caixa no valor de Quarenta Mil, Noventa
e Um Reais e Sessenta Centavos, tendo como saídas o valor de Trezentos e Oitenta e Sete Reais
e Cinquenta e Três Centavos, e entradas o valor de Duzentos e Quarenta Reais, perfazendo um
saldo final de Trinta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sete Centavos. No mês
de fevereiro houve um total de Quatorze Mil, Cento e Seis Reais e Três Centavos de saídas,
entradas no valor de Dois Mil, Setecentos e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos, totalizando
um saldo final de Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Seis
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Centavos. No mês de março houve um total de saídas de Trinta e Um Mil, Quatrocentos e
Cinquenta e Sete Reais e Um Centavos, devido aos custos da Festa Campeira que foi o maior
aporte do respectivo mês. Ainda no mês de março as entradas totalizaram um valor de Dez Mil,
Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos, finalizando o mês com um
saldo de Oito Mil, Setenta Reais e Noventa e Oito Centavos. No mês de abril houve um total de
Dezesseis Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos de saídas e um total de
Doze Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos, perfazendo um saldo
final de Quatro Mil, Cento e Dezoito Reais e Quarenta e Nove Centavos. No mês de maio houve
um total de saídas de Quinze Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um
Centavos, um total de entradas de Quatorze Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e
Quarenta e Quatro Centavos, totalizando um saldo final de Dois Mil, Setecentos e Vinte e Seis
Reais e Quarenta e Dois Centavos. No mês de junho as despesas totalizam o valor de Oitenta e
Um Mil, Cento e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos e as entradas totalizaram Cento e
Treze Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais, finalizando com um saldo de Trinta e Cinco Mil,
Quatrocentos e Sessenta Quatro Reais e Oitenta Centavos. Informa que o Senhor Cesar passará
o documento da prestação de contas aos patrões presentes para esclarecer quaisquer dúvidas.
Senhor Gelson passa a palavra a Senhorita Caroline Hamely de Lima, Diretora Cultural da 30ª RT.
Senhorita Caroline deseja boa noite a todos os presentes. Informa que no último dia vinte e nove
foram conhecidos as prendas e peões da 30ª RT, gestão dois mil e dezenove e dois mil e vinte.
Chama a frente os representantes do prendado regional. O jovem Cleofas Fernando Paulus, Piá
Farroupilha. Ágatha Rafaely Schmitz, Terceira Prenda Mirim. Joana Cristina Schavetock Kauer,
Segunda Prenda Mirim. Ana Luiz Oliveira Netto, Primeira Prenda Mirim. Gabriel Henrique
Frohlich, Guri Farroupilha. Mariana da Silva Nogueira, Terceira Prenda Juvenil. Thuane Vagner,
Segunda Prenda Juvenil. Anna Paula Arnold, Primeira Prenda Juvenil. Alexandre Pedro Dri, Peão
Farroupilha. Micheline Fetter da Silva, Primeira Prenda da 30ª Região Tradicionalista. Estes são
nossos representantes do Prendado Gestão Dois Mil e Dezenove e Dois Mil e Vinte. Senhorita
Caroline passa a palavra a Senhorita Micheline Fetter da Silva, Primeira Prenda da 30ª RT.
Senhorita Micheline deseja boa noite a todos os presentes, desejando boas-vindas a sua casa,
CTG Pedro Serrano. Diz ser uma alegria imensa estar novamente em uma gestão regional, agora
como prenda adulta e juntamente com estes colegas neste um ano de trabalho. Esta gestão leva
como tema “Não importa o tamanho do nosso desafio, o que importa é a grandeza da nossa
união”. Nossa gestão fica à disposição de todas as entidades e patrões para realizarmos os
trabalhos juntos e conta com a colaboração e participação de todos em nossos eventos. Pede
aos patrões presentes que tragam mais prendas e peões para participar dos Encontros de
Patrões. Informa, que também foi criado um perfil na rede social Instagram para que todos
possam acompanhar as atividades realizadas das prendas e peões da 30ª RT. O primeiro evento
marcado será no dia vinte e um de agosto, nas dependências do CTG Pedro Serrano, a Ronda
Jovem Regional, contando com a participação de todos. O jovem Alexandre Pedro Dri, Peão
Farroupilha da 30ª RT, deseja boa noite a todos e diz que está feliz por representar a região
como Peão Farroupilha. Coloca o prendado a disposição de todos. Que este será um ano de
muito trabalho, que se possa fazer novos amigos e que possamos todos crescer no
tradicionalismo. Senhorita Anna Paula, Primeira Prenda Juvenil da 30ª RT, do CTG Amigos da
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Tradição, deseja boa noite a todos. Espera que este seja um ano de muito trabalho e união
juntamente com seus colegas de gestão. Senhorita Thuane Vagner, Segunda Prenda Juvenil da
30ª RT, sente-se muito feliz por novamente estar ocupando um cargo na região e espera que o
prendado tenha um ano de muito trabalho e união como já foi dito anteriormente. A Senhorita
Mariana da Silva Nogueira, Terceira Prenda Juvenil da 30ª RT, diz ser uma honra estar
representando a 30ª Região Tradicionalista e espera que este ano seja de muito trabalho,
sucesso e amizades. O jovem Gabriel Henrique Fröhlich, Guri Farroupilha da 30ª RT, diz sentirse feliz por participar do prendado da região. A jovem Ana Luiza Oliveira Netto, Primeira Prenda
Mirim da 30ª RT, sente-se muito feliz por representar a 30ª RT. A jovem Ágatha Rafaely Schmitz,
Terceira Prenda Mirim da 30ª RT, sente-se muito feliz de estar representando novamente a 30ª
RT como 3° Prenda Mirim. O jovem Cleofas Fernando Paulus, Piá Farroupilha da 30ª RT, sentese feliz por participar do prendado e deseja que o grupo seja unido. Senhorita Caroline, Diretora
Cultural da 30ª RT, diz que estas são as primeiras palavras desses jovens como prendas e peões
da 30ª RT e que durante o ano todos ouvirão falar muito destes nossos representantes. Para
aqueles que acompanharam as atividades do Concurso Regional que foram nos dias vinte e dois
de junho e vinte e nove de junho devem ter notado a ausência de algumas pessoas que fazem
parte do departamento cultural da região. Isto porque a nossa região trocou entre outras regiões
os avaliadores. Sendo que a Décima Primeira Região veios nos avaliar e na semana seguinte
nossa região foi avaliar a Vigésima Segunda Região, na cidade de Rolante/RS. Foram dois finais
de semana de muito trabalho e gostaria de listar o nome das pessoas que colaboraram, pois não
foi uma tarefa fácil, mesmo assim houveram muitos elogios aos nossos representantes.
Senhorita Caroline lista os nomes dos respectivos avaliadores: Mara Lenise, Ana Emília de Souza,
Igor de Macedo, Jhonatã Reis Leindecker, Tânia Exner, Maiquéli Angeli, Nara Silva, Erídio Silveira,
Noeli Fröhlich, Lucas Ott, Lisete Ritter, Marcia Schuh, Laura Callegaro de Oliveira, Paulo Vargas,
Diego Schuh, Jonatas Bartzen, Edson Santos, mais conhecido como Fofo, Clésio Vicente,
Neverton Gonçalves, Marcelo Acker, e a pessoa que organizou a parte de secretária, tanto no
evento da Décima Primeira Região quanto na Vigésima Segunda Região, Eunice Moser. Pedindo
uma salva de palmas aos avaliadores da 30ª RT. Senhorita Caroline informa que neste próximo
final de semana será realizado o Concurso Interno Integrado, onde todas as entidades estão
participando e irá acontecer no ACTG Portal da Serra em Dois Irmãos. As provas escritas serão
na sexta-feira, a partir das dezenove horas e trinta minutos. No sábado e domingo as entidades
irão se apresentar a partir das oito horas da manhã. Encerra convidando a todos os interessados
para reunião separada da Diretoria Cultural. Senhor Coordenador enfatiza que, além dos nomes
citados pela Diretora Cultural, que foram avaliar a Décima Primeira Região e Vigésima Segunda
Região deve-se incluir o nome da própria Diretora de Cultura da 30ª RT, Senhorita Caroline
Hamely de Lima, pedindo uma salva de palmas. Coloca que nossa região foi convidada a avaliar
duas regiões tradicionalistas e que isto entra para os anais do departamento de cultura da região
como um grande reconhecimento de um trabalho que há muito tempo vem sido feito. Coloca
que a região tem dez jovens que representam a força ativa, efetiva e continuada da nossa 30ª
Região Tradicionalista. Neste concurso tivemos doze grandes concorrentes e somente dois
jovens não galgaram títulos neste momento, mas que certamente voltarão na sequência muito
mais fortalecidos. E àqueles que galgaram fica o recado de liberdade com responsabilidade. Não
Página 5 de 13

__________________________________________________________________________________________________________
CNPJ 07.324.869/0001-30 – Fone: (51) 3781-0416 – E-mail: secretaria@30rt.com.br
Sede Jurídica: Av. 1º de Março, 2987, Sala 03 – Bairro Ideal – Novo Hamburgo – RS – CEP 93332-044
Sede Administrativa Itinerante: Travessa Sete de Setembro, 216A, Bairro Centro – Sapiranga – RS – CEP 93800-244

TRIGÉSIMA REGIÃO TRADICIONALISTA – MTG/RS
Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter,
Nova Hartz, Novo Hamburgo, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, Sapiranga

Lema: Semeando cultura, cultivamos tradição
2019 – Com trabalho e união, fazemos mais pela tradição!
_____________________________________________________________________________________________________

se esqueçam do título que estão ostentando no peito. Que a 30ª RT/MTG/RS é hoje uma região
de excelência no estado do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo contem com este
coordenador e com todos estes patrões para desempenharem um bom trabalho. Também
agradece a cada patrão por emprestar suas prendas e peões, sendo esta uma demonstração de
incentivo para continuidade da nossa cultura. Como já havia sido feita em outras gestões, uma
gestão de prendas e peões é cunhada pelo tripé aqui na 30ª RT entre: o jovem e a sua família, a
entidade e a 30ª RT. É a união deste tripé que fará com que estes jovens têm êxito e sucesso
nesta caminhada. E conta com o apoio de todos os patrões e entidades para dar auxiliar em tudo
que esta juventude necessita. Senhor coordenador reforça que as prendas e peões sempre
ganham a refeição e a entradas nos eventos das entidades da região, como reconhecimento ao
trabalho e esforço destes jovens. Senhor Gelson passa a palavra ao Senhor Jurandir de Oliveira,
Diretor Artístico da 30ª RT. Senhor Jurandir deseja boa noite a todos os presentes. Parabeniza a
todos a todos os participantes e ganhadores do primeiro ENART Mirim e Juvenil na cidade de
Soledade/RS. A jovem Monalise Wandscher de Souza, do CTG Essência da Tradição, terceira
colocada na categoria Gaita Piano Juvenil. Os jovens Vitor Adams de Souza e Gabriel Arthur
Jeronimo, do CTG Guapos do Itapuí, na categoria Chula Mirim. Os jovens Vitor Schimmepfenig e
Clóvis Alex Soares Filho, do CTG Guapos do Itapuí, na categoria Chula Juvenil. As jovens Tayla
Camara Breintenbach e Júlia Piovovar Muracami, do CTG M´Bororé, e Maria Eduarda Menezes
Prado, do CTG Desgarrados da Querência, na categoria Solista Vocal Prenda Mirim. Jovem João
Vitor de Camargo, segundo colocado na categoria Solista Vocal Peão Mirim. Na categoria Solista
Vocal Peão Juvenil o jovem Andrei Eduardo da Silva, do CTG Guapos do Itapuí, conquistou
segunda colocação. Ainda nesta mesma categoria teve-se a participação do jovem Pedro
Marques Patron, também do CTG Guapos do Itapuí. Participação do jovem Lucas Eduardo
Fernandes Pinto, do CTG Desgarrados da Querência, na categoria Declamação Peão Mirim. A
jovem Manuela Soares Cornely, do CTG M´Bororé, na categoria Declamação Prenda Mirim.
Jovem Fernanda Diniz Rothmund, do CTG Guapos do Itapuí, na categoria Declamação Prenda
Juvenil. Jovem Pedro Marques Patron, do CTG Essência da Tradição, na categoria Declamação
Peão Juvenil. A participação dos jovens Yuri Marcelo Soares, Yasmin Raquel Soares, Clovis Alex
Soares Filho e Ana Paula Rossato Garcia, todos do CTG Guapos do Itapuí, na categoria Danças
Gaúchas de Salão. Parabeniza o CTG M´Bororé pela primeira colocação, ao CTG Guapos do Itapuí
pela quinta colocação e a participação do CTG Desgarrados da Querência na categoria Danças
Tradicionais Mirim Força A. Parabeniza o CTG M´Bororé pela terceira colocação, o CTG Guapos
do Itapuí pela quinta colocação e a participação do CTG Porteira Velha na categoria Danças
Tradicionais Juvenil Força A. Enfatiza a importância do Circuito Artístico da 30ª RT, para que no
próximo ano possamos ter mais representantes. Que o circuito não é só para aqueles que
queiram participar do ENART, mas também para aqueles que queiram aprender, perder a
vergonha de palco. Parabeniza a realização do segundo circuito de danças tradicionais realizado
no CTG Guapos do Itapuí. Mesmo o evento tendo terminado fora do horário planejado, o qual
se encerrou as vinte e duas horas e quinze minutos. Senhor Jurandir informa que amanhã, onze
de julho, se realizará o circuito e regional de declamação que se realizará no CTG Palanques da
Tradição com início às dezenove horas, não tendo segunda chamada. Também comunica que no
dia dezessete se realizará o circuito e regional de intérprete vocal que seria realizado no CTG
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Desgarrados da Querência, mas devido a algumas reformas imprevistas, foi transferido para o
CTG Terra Nativa, na mesma data. E foi confirmada a presença da jovem Luiza Barbosa para fazer
a abertura ou encerramento deste circuito. Reforça que as inscrições para o ENART 2019 se
encerram no dia vinte e cinco de julho, onde a terceira inter-regional se realizará na cidade de
Sapiranga/RS. Foi agendada uma cada para cada entidade fazer a inscrição juntamente com este
diretor e a secretaria da região. No dia dezenove de julho ficou agendada para a Sociedade
Gaúcha de Lomba Grande, no dia vinte de julho o CTG Pedro Serrano, no dia vinte e dois de julho
às dezoito horas o CTG Guapos do Itapuí, no dia vinte e três de julho às dezoito horas o CTG
M´Bororé, no dia vinte e quatro de julho às nove horas ainda não há entidade agendada, às
quinze horas do mesmo dia será o CTG Desgarrados da Querência. Pedindo que sejam
observados os cartões tradicionalistas e que estes sejam encaminhados até o dia quinze de
julho. Pede que todas as entidades que participarão da inter-regional leve toda a documentação
de forma correta para não haver problemas posteriores. Senhor Carlos Alberto Moser reforça a
importância de revisar os cartões tradicionalistas para verificar se estão em dia para não dar
problemas no momento da inscrição, reforçando que ainda há tempo hábil, até o dia quinze de
julho, para regularização dos mesmos. Senhor Jurandir pede aos patrões que nos próximos
circuitos informem os horários previstos para apresentação a fim de melhor organização.
Informa que um ponto que foi decido em reunião no último sábado na sede do MTG/RS, com
aval de todos os coordenadores regional, que todos os eventos que ocorrem em domingos não
poderão exceder o número de vinte e cinco grupos de danças quando estes apresentarem
coreografias de entrada e saída. Caso a entidade queira colocar até trinta grupos para dançar no
domingo terão que rever a execução de coreografias de entradas e/ou saídas. Parabeniza o CTG
Galpão Sentinela do Pago pela realização do seu primeiro evento artístico, tendo
aproximadamente vinte grupos de dança, muito bem organizado. Senhor Coordenador reforça
que é normativa do MTG/RS que só serão permitidos vinte e cinco grupos de dança no domingo,
caso seja retirada coreografia de entrada ou saída será permitido então até trinta grupos.
Informa que há apenas duas entidades que não se manifestaram com relação a inscrição para o
ENART, CTG Amigos da Tradição e CTG Estância da Liberdade. Pergunta ao patrão do CTG
Estância da Liberdade se há possibilidade de agendar para o dia vinte e três de julho, às doze
horas. Senhor patrão do CTG Estância da Liberdade confirma. Questiona o patrão do CTG Amigos
da Tradição se pode agendar para o dia vinte e quatro de julho, às nove horas da manhã. Senhor
patrão do CTG Amigos da Tradição confirma data e horário. Pede aos patrões presentes que irão
inscrever grupos para a Inter-regional, que além dos dançarinos tem que prever os músicos e
pessoal de palco, pois não há como incluir posteriormente. Enfatiza que pessoal de palco
também devem possuir cartão tradicionalista em dia. Relembra que no dia dezenove de julho
será a inscrição da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, no dia vinte de julho o CTG Pedro
Serrano, no dia vinte e dois de julho, às dezoito horas, o CTG Guapos do Itapuí, no dia vinte e
três de julho, às doze horas, o CTG Estancia da Liberdade, no dia vinte e três de julho, às dezoito
horas, o CTG M´Bororé, no dia vinte e quatro de julho, às nove horas, o CTG Amigos da Tradição,
no dia vinte e quatro de julho, às quinze horas, CTG Desagarrados da Querência. Pede que
atentem que os cartões tradicionalistas estejam encaminhados até o dia quinze de julho. Senhor
Jurandir, Diretor Artístico da 30ª RT, pede a todos um cuidado especial com a indumentaria. Se
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caso alguém tiver dúvidas com a relação a indumentária que o procure para esclarecer. Que são
coisas simples, mas que podem gerar problemas na inter-regional. Senhor Carlos Alberto Moser
reforça que outras coisas simples como na declamação, onde são três poesias que devem estar
impressas na mão daquele que irá declamar. Somente uma das poesias será sorteada, mas é
necessário ter as três poesias em mãos. Que vale muitas vezes uma conversa, uma consulta à
diretoria artística para dirimir possíveis dúvidas. Senhor Jurandir reforça que nesse sentido a
Coletânea de Legislação Tradicionalista detalha bem todos os pontos. Senhor Coordenador
agradece ao patrão do CTG Guapos do Itapuí pela cedência da casa para realização do circuito
de danças tradicionais. Externaliza o orgulho de estar em Soledade com todas as entidades da
30ª RT, onde a região foi muito bem representada, tendo certeza que fizemos jus ao nome da
30ª RT nesta primeira edição do ENART Pré-mirim, Mirim e Juvenil. Coloca que em reunião com
o vice-presidente artístico do MTG/RS foi comentado que em um ou no máximo dois anos já
teremos as inter-regionais deste ENART. É um orgulho nossa região ter quatro títulos nas danças
tradicionais. Enfatiza que as individuais são nossas sementinhas plantadas e que dão cada vez
mais frutos representando muito bem nossa cultura. Senhor Gelson parabeniza o diretor
artístico da 30ª RT pela condução dos trabalhos. Senhor Coordenador questiona aos patrões se
houveram dúvidas com relação a inscrição do ENART e enfatiza que o cuidado não é somente
para grupos, mas também para individuais. Retomando ao assunto da prestação de contas,
questiona os patrões se há alguma dúvida ou contestação. Coloca a prestação de contas do
primeiro semestre da 30ª RT/MTG/RS em votação, a qual é aprovada por unanimidade. Informa
que a diretoria de esportes não tem a informar neste Encontro de Patrões. Senhor Gelson passa
a palavra ao Senhor Danilo, capataz da Cavalgada do Minuano. Senhor Danilo deseja boa noite
a todos. Diz estar muito feliz com o convite de ser capataz da Vigésima Primeira Cavalgada do
Minuano. Informa que está tudo organizado e pede que os patrões motivem seus cavaleiros
para fazer parte deste evento. Pede que as entidades enviem com alguns dias de antecedência
a informação de quantas pessoas participarão do evento a fim de organizar melhor o local da
recepção. Se coloca a disposição para quaisquer dúvidas. Senhor Gelson agradece ao Senhor
Danilo. Relembra que o grupo de cavalgada da Chama Crioula está sendo coordenado pelo
Senhor Carlos Alberto Moser, se reunindo mensalmente, para a busca da Chama Crioula na
cidade de Tenente Portela. Senhor Moser informa que a geração da chama ocorrerá no dia
dezesseis de agosto, a cerimonia de expansão ocorrerá no dia dezessete de agosto. O retorno
ocorrerá no dia dois ou três de setembro, sendo a cerimonia no dia quatorze de setembro na
cidade de Sapiranga entre nove horas e trinta minutos e dez horas da manhã, nos mesmos
moldes do ano anterior. Informa que no próximo Encontro de Patrões haverá informações mais
definitivas, tendo em vista que o Coordenador da 30ª RT ainda terá mais uma reunião com
pessoal da Prefeitura Municipal de Sapiranga para alinhavar horários e demais detalhes. Senhor
Coordenador informa que no dia quatorze de setembro haverão algumas atividades culturais no
Parquão na cidade de Sapiranga. Senhor Gelson passa a palavra ao Diretor Campeiro da 30ª RT,
Senhor Anderson Leite Hoffmann. Senhor Anderson informa que neste último final de semana
ocorreu a segunda batida de laço, tendo tudo ocorrido a contento. Está muito contente com
este momento e com o apoio recebido. Informa que a final do campeonato será em agosto.
Pelos números apresentados prova-se que o campeonato tem sido um sucesso. Há muitos anos
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não se coloca sessenta equipes como se colocou esse ano, talvez um dos maiores campeonatos
já realizados. Neste último sábado bateu-se um recorde com duzentas duplas inscritas. Agradece
a todos pelo apoio. Senhor Gelson externaliza que um tradicionalista lhe veio elogiar o trabalho
realizado pela diretoria campeira. Agradece a todas as entidades que cedem seus laçadores, em
especial ao CTG Campo Verde, se demonstrando mais uma vez um grande parceiro. Senhor
Coordenador passa a palavra aos patrões, só ressaltando o pedido que todos pronunciem seus
nomes e entidades. Senhor André Ciocler, patrão do CTG Palanques da Tradição, reforça que
haverá em sua entidade o circuito de declamação. Que receberá a todos com muito carinho e
empenho. Pede para aqueles que irão neste evento para confirmar o número de pessoas a fim
de organizar o número de jantas. Senhor Clóvis Soares, patrão do CTG Guapos do Itapuí,
agradece a 30ª RT e aos organizadores do circuito por confiarem a sua entidade este evento,
que acredita ser um dos maiores já realizados em sua entidade até hoje. Agradece a todas as
entidades que prestigiaram. Senhor Adão Rodrigues dos Santos, patrão do CTG Estância da
Liberdade, agradece ao Senhor Danilo pela participação na sétima cavalgada de sua entidade.
Pede que todos possam colaborar com a Cavalgada do Minuano. Patrão do CTG Gaudérios da
Saudade convida a todos para o rodeio artístico a ser realizado nos dias vinte e vinte e um de
julho. Também convida a todos para fandango no dia vinte e sete de julho em comemoração
aos quarenta e nove anos de aniversário de sua entidade, no valor de Trinta e Cinco Reais com
churrasco. Senhora Solange, representando o patrão Assis da Silva Ribas do CTG Galpão
Sentinela do Pago, que não pode estar presente por motivo de saúde. Agradece a 30ª RT pela
parte cultural e artística no primeiro encontro artístico e cultural. Comunica que ocorrerá nos
dias vinte e quatro e vinte e cinco de agosto torneio de bocha campeira e bocha quarenta e oito.
Para aqueles que tiverem interesse em participar deste evento que entre em contato com a
entidade. Senhor Marivaldo Sense, patrão do CTG Terra Nativa, reforça o evento da 30ª RT que
se realizará no dia dezessete de julho, o circuito de intérprete vocal. A entidade terá orgulho de
receber a todos. Será feito galeto com massa ao custo de Quinze Reais. Pede que as reservas
para janta sejam feitas nos grupos de WhatsApp de patrões e artístico. No próximo dia treze,
sábado, haverá um café campeiro com apresentações artísticas, desfile com vestimentas de
cada época, explicando o porquê da vestimenta, sendo este um evento já tradicional na
entidade. Com um preço acessível de Vinte Reais. Agradece a todos e espera a presença de todos
nestes dois eventos. Senhor Luiz Henrique, do CTG Querência de Nova Hartz, convida a todos
para o dia quatro de agosto onde haverá a comemoração de trinta anos de história da entidade,
com animação da dupla Paquito e Jóia e show especial de Elton Saldanha, ao preço de Trinta e
Cinco Reais por pessoa. Senhora Laura Callegaro de Oliveira, da Sociedade Gaúcha de Lomba
Grande, deseja boa noite a todos. A pedido do patrão Adilson Rosa Pinto informa que tem duas
solicitações. Uma referente ao dia quinze de setembro, a possibilidade de realização de um
torneio farroupilha em sua entidade, evento promovido pelo departamento campeiro. Também
a pedido do patrão Adilson, representando os demais patrões do município de Novo Hamburgo,
para no dia vinte e dois de setembro a realização de um rodeio artístico com a promoção de
todas as entidades de Novo Hamburgo. Senhor Gelson informa que já foi conversado com o
patrão da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande em outros momentos que referente ao rodeio
artístico não vislumbra problemas. Todavia, sobre o rodeio campeiro tem a questão da
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Inspetoria Estadual. Senhor Carlos Alberto Moser informa que isto está expresso no TAC, Termo
de Ajustamento de Conduta, que todo o evento campeiro deve ser comunicado a Secretária
Estadual de Agricultura um ano antes de sua realização. Senhor Coordenador enfatiza que a
situação já foi explicada ao patrão em outro momento. Que a questão não é de alçada da 30ª
RT, mas sim uma questão legal. Se a entidade conseguir ver essa questão legal, há a possibilidade
de deixar uma pré-reserva e ser confirmada no próximo Encontro de Patrões. Senhora Laura
questiona sobre o evento do dia vinte e dois de setembro. Senhor Coordenador não vê
problemas, enfatizando que não há nesta data outro evento artístico em outra entidade,
somente a finalização da Semana Farroupilha de cada cidade. Questiona aos patrões presentes
se há alguma objeção ao pedido. Sem nenhuma objeção o pedido é autorizado. Senhora Laura
agradece e deseja boa noite a todos. Senhor Nestor José Ludwig, patrão do CTG Campo Verde,
deseja boa noite a todos. Coloca que a batida de laço da 30ª RT, ocorrida no final de semana
anterior, foi um sucesso e só reforça que todos estão no caminho certo. Também informa que
o maior número de equipes nas edições dos campeonatos foi sessenta e sete equipes. Comenta
que muitos falaram que o mais importante é a união. Preservar o que foi feito no passado e
sempre procurando melhorar. Agradece a todos. Senhor Mauri Walter Closs, patrão do CTG
Amigos da Tradição, convida a todos para domingueira de aniversário da entidade que se
realizará no dia dezoito de agosto, ao preço de Trinta e Cinco Reais por cartão, com animação
do grupo Os Monarcas. Senhor Jadir Peixoto Goularte, patrão do CTG Pedro Serrano, deseja boa
noite a todos. Tendo em vista uma agenda bem extensa, quer trazer o assunto sobre a gestão
da 30ª Região Tradicionalista para o ano de dois mil e vinte. Que em breve todos teremos que
estudar as questões de eleições da região. Assim, pede ao Coordenador que veja as questões e
proposições a eleição da coordenação da região para que todos possam se programar. Também
gostaria de informar que estará a frente dos trabalhos da Inter-Regional, mas que ficará ausente
aproximadamente vinte dias para passar por procedimento cirúrgico. Agradece a todos que
fizeram menções de positivismo nas redes sociais. Senhor Gelson diz ter certeza que dará tudo
certo com relação a saúde do Senhor Jadir, pois as vezes passamos por esses percalços e que
Deus estará empenhando na sua plena recuperação. Quanto a possibilidade de continuidade
dos trabalhos em dois mil e vinte, já que exposto pelo patrão Jadir, se for de entendimento deste
conclave dos senhores patrões, desde já antecipa sua intenção e diz que será novamente
candidato para mais um ano de trabalho, acreditando que não mais que isto posteriormente.
Que irá conversar com os patrões no decorrer do ano. No mês de outubro será lançado edital
ou no próximo Encontro de Patrões se as datas fecharem trinta dias antes. Será chamado então
o presidente da comissão eletiva e assim entrando na efetiva campanha. Desde já externaliza
sua intenção em permanecer mais um ano como coordenador desta região. Senhor
Coordenador parabeniza o patrão Elton Costa, do CTG Gaudérios da Saudade, pelos quarenta e
nove anos de aniversário da entidade, única entidade aniversariante no mês de julho. Passa
então a palavra ao Senhor Carlos Alberto Moser Moser, vice-presidente administrativo do
MTG/RS, informa que recebeu com pesar a notícia do falecimento do Senhor Zeno Dias Chaves.
Tendo este sido presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho a cerca de vinte anos atrás.
Estando debilitado desde novembro do ano passado. Uma inteligência superior, uma pessoa a
frente do seu tempo, uma pessoa iluminada. Pede para o incluirmos em nossas orações e
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homenagens. E outro com relação ao Senhor Salmeron Rodrigues. Que hoje recebeu uma
ligação de um amigo de Santo Ângelo, Senhor Cesar Farias, que tem uma entidade na região que
está comemorando aniversário e tem o hábito de fazer cavalgadas e que desta entidade o
Senhor Salmeron foi patrão. Esta entidade, pela comemoração seu aniversário de fundação, fará
uma cavalgada que saíra de Entre Ijuís no dia vinte e cinco de julho até a cidade de Itaqui, sendo
nove dias de cavalgada, chegando no dia quatro de agosto, junto ao Encontro Regional de
Patrões. Então o Senhor Cesar pediu que o Senhor Salmeron fosse até lá para ser homenageado,
mas Senhor Moser o informou que infelizmente o Senhor Salmeron havia falecido há
aproximadamente uma semana atrás. Senhor Moser informa alguns pontos relativos ao
MTG/RS. Tem se trabalho muito seriamente sobre o assunto de bem-estar animal, onde várias
ações foram feitas na FECARS. Dentro da cancha de laço foram desenvolvidas várias atividades
nesse sentido e várias reuniões foram feitas com o Conselho Regional de Medicina Veterinária,
com a Secretária Estadual de Agricultura. E a culminar no dia quatorze de setembro, sendo que
o Coordenador receberá os informes e convites, no Primeiro Seminário Estadual de Bem-Estar
Animal. E em uma destas reuniões que o MTG/RS foi convocado pelo Secretário Estadual, Senhor
Covatti Filho, deu-se a uma informação a cerca da zona de livre incidência de mormo. O Estado
do Rio Grande do Sul ainda tem cinco casos a serem julgados na justiça de pessoas que
recorreram de decisões da Secretária de Agricultura que os animais estavam com mormo.
Enquanto a decisão final destes casos não sair o Estado do Rio Grande do Sul não será
considerado zona de livre incidência de mormo. No momento que a decisão judicial final sair
demanda em torno de um ano para sermos considerados zona de livre incidência de mormo. Na
área artística, junto ao FEGADAN, que ocorrerá nos dias doze e treze de outubro na cidade de
Farroupilha/RS, o Departamento Jovem do MTG/RS está organizando para o público jovem um
concurso de poesias. Pessoas aqui da região foram convidadas a participar como contribuintes.
Informa um alerta aos senhores patrões, vaca mecânica para torneios e rodeios, somente para
treinos, conforme uma instrução normativa da data de dois mil e doze, dois mil e treze, senão
se engana. Pede que atentem a essa situação para evitar maiores problemas. Cumprimenta o
Coordenador, toda sua equipe de trabalho e ao prendado que assumiu no concurso regional que
se realizou. Cumprimenta o departamento campeiro pelo Campeonato de Laço com o apoio de
todas as entidades, pela postura dos laçadores, pelo uso correto da pilcha. Cumprimenta a
Senhora Solange e Senhor Assis pelo primeiro rodeio artístico. Ficou sabendo da cavalgada do
CTG Estância da Liberdade. Cumprimenta a equipe do circuito artístico. Parabeniza as duas
entidades que pela primeira vez estão buscando a Inter-Regional. Não saberia viver em outro
meio senão dentro de um CTG. Sendo esta minha filosofia de vida há muitos anos. Quer muito
bem a todos os patrões, como amigos e deseja muita boa noite a todos. Senhor Gelson agradece
ao Senhor Moser pelas palavras. Que o Senhor Moser serve muitas vezes de conselheiro pessoal
a este Coordenador. Diz ser uma alegria e satisfação ver que o trabalho não é feito por uma
pessoa ou grupo de pessoas, ou para uma pessoa ou grupo de pessoas, mas sim por uma
coletividade. Agradece a toda a diretoria, que vem trabalhando com afinco para todas as
entidades. Sempre na medida do possível, este coordenador e sua equipe irão tentar ver o
melhor para as entidades que compõe a nossa região. Informa que no próximo Encontro de
Patrões trará um caderno para facilitar o mero preenchimento da Lista de Destaque
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Tradicionalista. Este caderno poderá ser preenchimento até mesmo a punho e esta ser devolvida
no mês de novembro e que seja possível computar os pontos da Lista de Destaque
Tradicionalista. Mas há duas atividades que não necessidade de esperar a entrega deste
caderno. São os dois eventos culturais que cada entidade deve fazer e os dois eventos
envolvendo o departamento jovem. Pede aos patrões se estas ações já estão sendo executadas
em suas entidades. Depois da presença dos patrões nos Encontros de Patrões, que valem vinte
e cinco pontos na Lista de Destaque, essas duas atividades são as que mais valem. Pede que os
patrões cobrem seus respectivos departamentos a cerca dessas atividades. Informa que o Jornal
Eco da Tradição, onde já houve queixa de alguns patrões, está em atraso e já está sendo
verificado junto ao MTG/RS e na sequência será comunicado no grupo de WhatsApp dos patrões
a data prevista de entrega. Reforça novamente o preenchimento e entrega do censo, onde ainda
há entidades que não concluíram esta atividade. Esta semana a secretaria Taís enviará
novamente o pedido no WhastApp dos patrões. Este documento é de fundamental importância,
pois é difícil trabalhar e buscar aquilo que foi proposto no início do ano sem ter o apoio dos
senhores patrões. Sobre a questão de dificuldade de comunicação entre patrões e
departamentos, está se vendo que este está sendo sanado, onde já foi visto alguns murais em
algumas entidades onde coloca-se os recados da entidade, da região e do MTG/RS. Para aquelas
entidades que ainda não adotaram estas medidas segue a dica para que as façam. Gostaria de
regulamentar os horários de trabalho da secretária executiva Taís na sede da 30ª RT. A secretária
Taís estará na sede da região nas segundas, quintas e sextas-feiras das doze às dezoito horas.
Nas quartas-feiras das oito às doze horas e das treze às dezoito horas, sendo as quartas-feiras
também o dia que este coordenador presta expediente na sede. Informa que a secretária
executiva Taís estará trabalhando nas terças-feiras no escritório profissional do coordenador na
cidade de Sapiranga/RS para facilitar o despacho de documentações. Nas terças-feiras é possível
enviar documentações no escritório profissional do coordenador, uma vez que a secretária
estará lá. Estamos então oficializando está prática que já está sendo efetuada. Haverão alguns
dias que a sede da região não estará aberta. Nos dias vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito de
julho, bem como nos dias dois e três de agosto não haverá expediente na sede da 30ª RT.
Todavia, as Senhoritas Micheline Fetter da Silva e Bruna Luísa Bertoldi, bem como o número de
WhatsApp da região e do próprio coordenador estarão à disposição para quaisquer
emergências. No mês de outubro ocorrerá o aniversário do MTG/RS na cidade de Sananduva/RS,
Vigésima Nona Região Tradicionalista. E para este evento são necessárias as indicações para a
Comenda João de Barro sendo o prazo para as indicações até o próximo Encontro de Patrões. A
coordenação da 30ª RT já tem uma indicação de nome que será oficializada no próximo Encontro
de Patrões. Também temos as entidades jubiladas, aquelas que completam vinte e cinco, trinta,
quarenta, cinquenta, sessenta, setenta e cinco, oitenta, noventa, cem anos ou mais. Estas
receberão o convite para irem até o aniversário do MTG/RS em Sananduva. E no mesmo fim-desemana do aniversário do MTG/RS em Sananduva ocorre a Outorga da ORCAV, Ordem dos
Cavaleiros do Rio Grande do Sul. Recomenda-se que as entidades conversem com o Diretor de
Cavalgadas, o qual já publicou nos grupos aqueles que graduam e de que forma gradua, sendo
que a graduação também ocorre neste mesmo final de semana em Sananduva. A coordenação
da 30ª RT se coloca a disposição para as posses e para os eventos das entidades, sendo que
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muitas vezes o Coordenador não poderá participar, mas sempre será enviado um representante.
Pede-se então que o convite seja enviado a secretaria da 30ª RT para que se possa organizar a
agenda. Chegando ao final deste encontro, é com grande pesar que recebemos a notícia do
falecimento do Senhor Zeno Dias Chaves e, não menos importante, este mês perdemos nosso
companheiro Salmeron Rodrigues, que foi vice-coordenador desta região, vice-coordenador da
Terceira Região, Conselheiro do MTG/RS e patrão do CTG Querência de Nova Hartz. São duas
grandes perdas para o Tradicionalismo Gaúcho. Foi nesta entidade que este coordenador viu a
atitude maior de um patrão. Senhor Salmeron, que foi questionar uma comissão avaliadora por
esta não estar devidamente pilchada. E deste palco esse coordenador o viu indignado falando
desse ato e naquela porta vi ele se retirando com seus quatro grupos de dança. O que se quer
trazer não é o evento ruim, mas sim a postura firme de um líder. Não perdeu sua essência e se
colocou em prol de um tradicionalismo de raiz, um tradicionalismo forte, que só veio a
fortalecer. Pois a partir daquele momento a ordem do MTG/RS foi que avaliador tem que dar o
exemplo, tem que estar pilchado para poder avaliar corretamente. Senhor Zeno Dias, com seu
ilibado conhecimento e da importância gigante que teve para o nosso tradicionalismo. Convida
a todos para que em pé façam uma oração de Pai Nosso, independente de religião ou credo.
Encerramos com a execução do hino Rio Grandense que tem letra de Joaquim Pinto da Fontoura,
alcunhado de Chiquinho da Vovó, música de Joaquim José de Mendanha e harmonização de
Antônio Corte Real. Lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim Márcio
José Schneider, 1° Sota Capataz da 30ªRT/MTG/RS e pelo Coordenador Regional, Senhor Gelson
Descovi Vargas.

Página 13 de 13

__________________________________________________________________________________________________________
CNPJ 07.324.869/0001-30 – Fone: (51) 3781-0416 – E-mail: secretaria@30rt.com.br
Sede Jurídica: Av. 1º de Março, 2987, Sala 03 – Bairro Ideal – Novo Hamburgo – RS – CEP 93332-044
Sede Administrativa Itinerante: Travessa Sete de Setembro, 216A, Bairro Centro – Sapiranga – RS – CEP 93800-244

