
 COORDENADORIA ARTÍSTICA DA 12ª RT- MTG / SC 

“O homem só começa a existir, quando aprende a entender e respeitar a terra 
onde pisa” 
Atahualpa Yupanqui 
 
Com a missão de destacar as lideranças dentro de suas entidades tradicionalistas, 
buscando desenvolver e preservar a cultura, o folclore, a história, os hábitos e 
costumes do gaúcho, passando de geração a geração todo um legado deixado por 
nossos antepassados, a COORDENADORIA ARTÍSTICA DA 12ª REGIÃO 
TRADICIONALISTA DO MTG DE SANTA CATARINA, vem através deste edital oficializar 
a realização do CONCURSO REGIONAL DE PEÕES E PRENDAS da referida região, que 
realizar-se-á nos dias 26 e 27 de julho do corrente ano, na sede do CTG COXILHA DO 
QUERO-QUERO, localizado na cidade de Chapecó-SC, onde através da realização de 
provas escritas, artísticas e campeiras, serão escolhidos os representantes da região 
para o mandato de 2019/2021, representantes esses que deverão ser escolhidos após 
conquistarem os melhores desempenhos nas provas acima citadas. 
Sabedores que está em nossas ações a manutenção e preservação de nossa cultura 
para que a continuidade seja uma realidade precisamos preparar os jovens para 
manter vivo esse legado. 
 
 
EDITAL – JULH0 /2019. 

 

01- O concurso reger-se-á de acordo com as normas vigentes do 
Regulamento Estadual de Peões e Prendas. 

02- As inscrições poderão ser encaminhadas no seguinte endereço 
eletrônico: raízesculturais5455@gmail.com até a data limite 
(22/07/2019) cujos documentos originais deverão ser entregues até 
o dia 26/07/2019, na sede do CTG Coxilha do Quero-
Quero/Chapecó-SC, local de realização do concurso. 

03- A ficha de inscrição deverá ser preenchida, conforme modelo em 
anexo, acompanhada dos seguintes documentos: 
a) Cópia da Certidão de Nascimento o Identidade; 
b) Cópia da Ata do resultado da Fase Interna; 
c) Termo de Compromisso do Patrão da entidade; 
d) Termo de Responsabilidade (anexo); 
e) Autorização assinada pelos pais ou responsável (menor) 

(anexo). 
 
 

                 Darlene Cardoso / Vice Coordenadora Artística da 12ª RT-MTG/SC         

 



                                    FICHA DE INSCRIÇÃO 

21º CONCURSO REGIONAL DE PRENDAS E 16º PEÕES BARRIGA VERDE  

CATEGORIA:_____________________________ 

NOME DO CANDIDATO (A):__________________________________________. 

IDENTIDADE TRADICIONALISTA DO MTG/SC:________________________. 

NOME DOS PAIS:___________________________________________________. 

DATA DE NASCIMENTO:____________________________________________. 

RG:_____________________________________ 

ENDEREÇO:_______________________________________________________. 

E-MAIL:___________________________________________________________. 

TELEFONE PARA CONTATO:_______________________________________. 

ESCOLARIDADE:__________________________________________________. 

CIDADE:__________________________________________________________. 

REPRESENTANTE DO CTG:________________________________________. 

 

MUNICÍPIO:_______________________________________________________. 

LOCAL E DATA:___________________________________________________. 

 

PROVAS CAMPEIRAS (PEÕES):____________________________________. 

 

_________________________________      _______________________________. 

ASSINATURA CANDIDATO                    ASSINATURA PATRÃO DO CTG 

 

                                              AUTORIZAÇÃO (MENOR) 

      Pela presente, confirmo minha autorização para que meu filho (a) cima qualificado 

participe do concurso levado a efeito pela Coordenadoria Artística da 12ª RT-MTG/SC, bem 

assim comprometo-me acompanha-lo quando se fizer necessário do cargo inerente. 

 

                         _____________________________________________________ 

                          ASSINATURA DO PAI/MÃE OU RESPONSÁVEL. 

 



 

                          TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

 

                                              A Entidade ....................................................................................... 

Filiada ao MTG/SC, juntamente com sua Patronagem vem, por meio deste assumir o 

Compromisso de assessorar e apoiar no que for necessário, o concorrente 

................................................................................................................................................ 

Cargo.................................................., no 21º Concurso Regional de Prendas da 12ª RT-

MTG/SC e 16º Concurso Regional de Peões Barriga Verde da 12ª RT-MTG/SC e sendo eleito 

durante todo o mandato. 

 

 

 

 

                                         Chapecó, SC, .........../............./ 2019. 

 

 

                                     ______________________________________________ 

                                                          PATRÃO DA ENTIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu ___________________________________________________________________ 

declaro para os devidos fins e em consideração à minha admissão como participante 

no Concurso de Peões e Prendas da 12ª RT-MTG/SC, em qualquer  modalidade, 

prova, e atividade eu, reconheço, entendo e concordo que: 

1.Minha inscrição para a participação no Concurso dá-se por minha livre e 

espontânea vontade na data em questão, na qualidade de participante; 

 

2.Os riscos de acidentes nas provas envolvidas  nestas atividades são significativos e, 

apesar de regras específicas, equipamentos e disciplinas poderem reduzir os perigos 

inerentes; 

 

3.Reconheço e assumo todos os riscos, conhecidos ou não, e assumo total 

responsabilidade pela minha participação; 

 

4.Como participante da atividade, comprometo-me a respeitar a legislação vigente, 

seja ela municipal, estadual ou federal, bem como as regras da organização do 

evento, assumindo toda e qualquer consequência de meus ato no período de duração 

das provas; 

 

5.Por mim mesmo, meus herdeiros, representantes legais e parentes próximos, isento 

e desobrigo a organização do Concurso, seus representantes sob qualquer vínculo, 

autoridade, agentes ou empregados, outros participantes, entidades patrocinadoras, 

patrocinadores, anunciantes, voluntários, e, se aplicável, proprietários de locais 

usados para realizar o evento, de qualquer responsabilidade legal, com respeito a 

qualquer e todo dano, invalidez, morte, perda ou danos a pessoa ou propriedade; 

 

6.Uso de imagem: Os integrantes inscritos, seus amigos, assistentes e familiares 

aceitam incondicionalmente serem divulgados através de fotos, filmes e entrevistas 

em veiculações em rádios, jornais, revistas, televisão e demais mídis para fins 

informativos, promocionais ou publicitários pertinentes à atividade, sem acarretar 

ônus ao organizador, patrocinadores ou aos próprios meios de veiculação. Fica os 

integrantes inscritos incumbidos de instruírem esta disposição aos seus, eximindo a 

Comissão Organizadora de custos para tal fim e de responsabilidade futura pelo 

descumprimento desta disposição. 

 



7.A Coordenadoria Artística da 12ª RT-MTG/SC, não se responsabiliza por 

acidentes ou eventuais lesões decorrentes de exercícios físicos realizados, bem como 

qualquer outro acidente por ocasião da realização do concurso. 

 

Após ter lido este termo de responsabilidade e acordo de implicação de iscos e tendo 

compreendido seus termos, entendo que estou desistindo de direitos substanciais 

através da minha assinatura, a qual faço livre e voluntariamente, sem qualquer 

coação. Na presença de duas testemunhas instrumentárias. 

Local (SC), data ........./...................../ 2019. 

                                ___________________________________________ 

                                ASSINATURA CONCORRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAÇÃO DO 21º CONCURSO REGIONAL DE PRENDAS E 16º 
CONCURSO REGIONAL DE PEÕES BARRIGA VERDE  DA 12ª RT-MTG/SC 

LOCAL: CTG COXILHA DO QUERO-QUERO/CHAPECÓ-SC 

DIA 26 DE JULHO (Sexta-feira) 

19:00 até 20:00 – Entrega das Pastas de Vivência à Comissão Avaliadora 
do Concurso  

20:00 – Início das provas escritas 

22:00 – Encerramento das provas escritas 

21:00 - Será servido jantar - um delicioso carreteiro - aos candidatos e 
demais convidados. 

 

DIA 27 DE JULHO (Sábado) 

CAFÉ DA MANHÃ – das 07: 30 min até 08:30 min 

 

ABERTURA DOS TRABALHOS – 08:30 min 

Com protocolo de abertura, formação da mesa oficial e apresentação das 
Comissões Avaliadoras. 

 

09:00 - INÍCIO DAS PROVAS ARTÍSTICAS E CAMPEIRAS  

 

12:00 até 13:00 - INTERVALO PARA ALMOÇO 

 

13:00 - RETORNO DAS PROVAS ARTÍSTICAS E CAMPEIRAS  

 

17:00 - ENCERRAMENTO DAS PROVAS ARTÍSTICAS E CAMPEIRAS  

OBSERVAÇÃO:  

A entrega das faixas e botons será realizada no dia 27 de julho no baile na 
sede do CTG COXILHA DO QUERO-QUERO. 

 

 

Darlene Cardoso/Vice Coordenadora Artística da 12ª RT-MTG/SC 

Nosso lema: “SERVIR AO TRADICIONALISMO, NÃO NOS SERVIR DELE”! 


