
 

 

 

 

 

NOTA 

DEPARTAMENTO ARTÍSTICO 

 

 

Prezados Tradicionalistas,  

 

Começamos o Ano de 2022 na esperança de que 

os eventos artísticos e culturais retornem à normalidade o mais breve possível. 

Que com a graça de Deus, sigamos nossa caminhada sempre preservando os 

nossos valores e costumes. 

 

Iniciando nossa empreitada junto ao MTG-SC 

como Diretor do Departamento Artístico, venho convidá-los juntamente com meus 

companheiros de Diretoria, todas as entidades do Estado de Santa Catarina que 

desejarem participar do FENART na cidade de Criciúma - de 24 a 27 de fevereiro 

de 2022, evento este denominado “FERNART ESPECIAL”. 

 

Segue nota da CBTG: 

 

“Nota Informativa - Departamento Artístico da CBTG 

 

Caros Amigos Tradicionalistas,  

 

Nesta época buscamos sempre avaliar as nossas 

ações, agradecer as bênçãos e principalmente aproximar as nossas relações.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Somos gratos pela nossa saúde e paz de espírito. 

Somos gratos pela grande experiência que obtivemos em tempos tão difíceis!  

 

Agora é o momento de planejarmos o nosso 

futuro, de fazermos de 2022 o melhor ano de nossas vidas.  

 

É a hora da RETOMADA! A nossa Tradição 

Gaúcha nos pede comprometimento com a união, a força e a fé num mundo  

melhor. Sendo assim, convido-os para participar de coração e peito aberto, do 

FENART ESPECIAL, em Criciúma nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2022.  

 

Será um evento que servirá para agraciar a todos 

com apresentações artísticas, tendo o principal objetivo de comemorar as vitórias 

de cada tradicionalista e homenagear a todos que se foram.   

 

Será muito importante que cada MTG esteja 

presente, para juntos darmos continuidade a esse nosso trabalho tão importante 

nos dias atuais: A união de todos em prol da evolução de nossas comunidades 

tradicionalistas. 

 

 - O evento será ESPECIAL, portanto NÃO teremos avaliação das apresentações; 

- A participação será livre em todos os concursos e categorias, não sendo 

necessário ser um dos classificados do seu MTG; - Embora seja uma edição 

especial, TODOS os regulamentos da CBTG deverão ser observados; - As 

inscrições serão realizadas SOMENTE pelo MTG ao qual o participante está 

associado; - Somente como sugestão, dentro das possibilidades, recomendamos 

as entidades participantes das Danças Tradicionais, a utilização dos músicos de 

suas entidades; - As inscrições se encerram no dia 23 de Janeiro de 2022; 

  

 

 



 

 

 

 

 

Demais informações com os Diretores Artísticos 

dos MTGs. Na certeza do sucesso dessa grande integração que faremos em 

Criciúma/SC, desejo a todos um excelente ano de 2022 repleto de realizações. 

 

Complementando a Nota Informativa do Depto. 

Artístico do dia 28/12/21 acerca do Festival Artístico que será realizado junto ao 

Nacional em Criciúma, informamos que em função de solicitações que chegaram  

a estar departamento, a organização informa que estará disponibilizando 

alojamento para as entidades que solicitarem. Lembramos também que a data de 

encerramento das inscrições é o dia 23/01 e podem ser realizadas pelos MTGs 

junto a secretaria da CBTG. Grande abraço a todos. 

Atenciosamente, 

 

Luciano Ricardo Fleck 

Diretor Artístico Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha” 

 

Reiteramos que as inscrições serão livres em todos os 

concursos e categorias, tanto para grupos de danças como para as modalidades 

individuais e, deverão ser enviadas ao MTG/SC até o dia 23/01/2022, através do 

e-mail mtgsc@mtgsc.com.br.  

Atenciosamente, 

 

Lages, SC, 13 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Rui Fernando Arruda Antunes 

Diretor Artístico MTG/SC 
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