
 

 

 

MTG/SC NA 15ª CONVENÇÃO DA CBTG 

 

Convenção da CBTG, realizada em Porto Alegre no dia 24 de Fevereiro 
de 2018!! 

Como Presidente do MTG/SC, quero externar minha satisfação de ter 
participado nesta convenção e de ter representado Santa Catarina juntamente 
com os integrantes da Diretoria. Nesta convenção foram tratados diversos 
assuntos de ordem regulamentar e estratégias para o futuro da Cultura Gaúcha 
num todo.  

É de entendimento de todos os MTG’s do Brasil, que não se faz tradição, 
cultura, eventos sem que estejamos todos unidos. É ainda, de entendimento de 
todos, que temos de implantar novas gestões e um profundo estudo em nossos 
CTG’s, MTG’s e CBTG, como também é de entendimento de todos que não 
podemos jamais perder nossas raízes. Em conjunto com os entendimentos 
precisamos trabalhar fortemente para dar melhores condições de vida para 
nossos associados e o resgate dos valores morais muito abalados nos dias de 
hoje.  

Concordo com o entendimento e com as palavras do Presidente do 
MTG/RS Sr. Nairo Callegaro, onde explanou com muita sabedoria, que temos 
que reunir nosso povo e nos prepararmos para os diversos obstáculos que 
teremos que enfrentar. Para suplantarmos tudo isso, somente com a UNIÃO de 
todos de forma muito responsável, direcionando nossas ações em conjunto, 
integrados e de forma transparente.  

O MTG/SC com sua comitiva composta por: Presidente – Sr. Ciro 
Harger, Vice-Presidentes Sr. Acílio Tristão Spíndola e Sra. Sueli Dors, Vice-
Diretor Financeiro – Dr. Aldori Gomes, Diretor de Jogos Tradicionalista – Sr. 
Hélio Natalin Mussio, Diretor Cutural – Sr. João Maria Teles de Souza, Vice-
Diretora Cultural – Dra. Zuleide Aparecida Motas Borges, 1ª Prenda Adulta – 
Bruna Avila, 1ª Prenda Adulta da CBTG – Natália Lorenzi, 1º Peão Adulto 
CBTG – Victor Alberto Nemirski Parmeggiani, Prenda da 12ª RT - Thais Dutra, 
Diretor de Patrimônio – Romencito José Aléssio (Diretor Campeiro da CBTG) e  
registro com muita satisfação a participação efetiva do Presidente do Conselho 



 

 

Deliberativo – Sr. Gilberto Pereira da Silva, onde temos a certeza da 
importância do acompanhamento de todas as ações do MTG/SC por parte do 
Conselho Deliberativo. 

O MTG/SC teve participação decisiva em todas as matérias do 15ª 
Convenção da CBTG. Mostrou estar preparado e unido, tomando decisões 
importantes durante o evento. 

Como Presidente do MTG/SC, vejo que esta Convenção foi um divisor 
de águas. O entendimento entre os Presidentes dos MTG’s relacionado a 
mudanças abriu novos horizontes e perspectivas futuras. Temos o 
compromisso de melhorar as condições dos Tradicionalistas e cumprir a função 
social de resgate da qualidade de vida para o nosso povo. 

Parabenizo a todos que estiveram presentes e vamos a luta, nosso país 
precisa de ações responsáveis para que possamos resgatar os bons costumes 
e valores!! 

      

         Ciro Harger 

Presidente do MTG/SC 

 

Comitiva do MTG/SC participando da 15ª Convenção da CBTG em Porto Alegre/RS 


