
 
 
 
 
 

PORTARIA CIRCULAR 001/2019-MTG/MT 
 

CONSIDERANDO algumas mudanças 
implementadas no Congresso e Convenção realizados no dia 25/11/2018; 

 

CONSIDERANDO que a Diretoria Executiva e o 
Departamento Artístico do MTG-MT, prima pelo bom andamento e pela 
transparência dos eventos organizados pela entidade; 

 

A Diretoria Executiva, juntamente com o 
Departamento Artístico do MTG-MT, RESOLVE: 

 

Orientar a todos os futuros participantes do 
evento, com as informações que julga mais relevantes, abaixo listadas 
(Artigo 1º - O FESTIVAL MATOGROSSENSSE DE ARTE E TRADIÇÃO GAÚCHA 
- FEMART, é uma promoção do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Estado 
do Mato Grosso - MTG-MT, que consiste num circuito de concursos, divididos 
em etapas regionais, uma etapa Inter-Regional e uma etapa final, entre os 
CTG’s representantes das Regiões Tradicionalistas regularmente filiados ao 
MTG-MT, através da disputa de um conjunto de provas artísticas e será 
realizado anualmente, em data e local previamente definidos no Calendário 
de Eventos do MTG-MT): 

 

1) Para todos os eventos o prazo de inscrição será o disposto no 
regulamento do FEMART, nos eventos regionais não faremos a exigência 
prevista no inciso I do artigo 6º (“Artigo 6º - A participação no FEMART 
se dará, obedecidas as seguintes exigências: I - as “Entidades 
Concorrentes” farão as suas inscrições no festival, com 30 (trinta) dias 
de antecedência ao início do mesmo, declarando suas participações nas 
Modalidades e Provas, devendo ainda indicar pelo menos um 
concorrente de cada prova, respeitados os grupos das mesmas; II - 
com 10 (dez) dias de antecedência ao FEMART, as “Entidades 
Concorrentes” que atenderem o inciso I, deste artigo, inscreverão os 



 
 
 
 
 

“Participantes” nas Modalidades e Provas do Festival, respeitados os 
grupos das mesmas;”) 

Prazos de Inscrições: 

 

Etapa Inter-regional:  
a) Indicação das provas (inciso I do artigo 6º): 02/05/2019 

 

b) Inscrição Final (com nomes “Participantes” nas 
Modalidades e Provas do Festival, respeitados os grupos 
das mesmas): 22/05/2019; 

 

Etapa Final:  

a) Indicação das provas (inciso I do artigo 6º): 25/09/2019 
 

b) Inscrição Final (com nomes “Participantes” nas 
Modalidades e Provas do Festival, respeitados os grupos 
das mesmas): 15/10/2019; 

Obs.:  
As datas da etapa final poderão ser alteradas caso ocorra de 
coincidir com a data do ENEM.  

Atentar para essas datas, porque a direção artística do MTG/MT, 
diferentemente dos anos anteriores, não fará contato pessoal 
com as entidades lembrando as datas e prazos. 

 

2) Todas as inscrições de qualquer das etapas do FEMART, deverão ser 
encaminhadas nos moldes da planilha anexa à presente circular, e 
deverão conter obrigatoriamente: Nome completo do concorrente, data 
de nascimento e número do cartão tradicionalista ou na falta deste 
(cartão tradicionalista) número do CPF do concorrente, o uso 
dessa planilha e desses dados serve para ajudar a direção artística a 
conferir as inscrições e alertar sobre alguma irregularidade, e ainda, 
auxiliar as entidades na realização de suas inscrições; 



 
 
 
 
 

 

3) Todas as inscrições de qualquer das etapas do FEMART, deverão ser 
encaminhadas para o e-mail da Diretora Artística 
marcileia.souza@tjmt.jus.br, com cópia para os seguintes e-mail’s: 
chico-pac@grupoirrigar.com e robertobasso_mtgmt@hotmail.com, sob 
pena de não recebimento das inscrições; 
 

4) Para as inscrições da invernada veterana e/ou xiru dos dançarinos que 
não possuírem a idade mínima do regulamento e que for casado com 
outro dançarino com a idade prevista no regulamento, conforme 
disposto no Art. 8º, § 4º, “§ 4° - Poderão ser inscritos nas provas de 
danças tradicionais das categorias veterano e/ou xiru, até 3 dançarinos 
com idade inferior a exigida neste regulamento, desde que sejam de 
outro dançarino da mesma categoria, cônjuge ou vivam em união 
estável comprovada por documento legal, conforme o código civil 
brasileiro.”, deverão estar acompanhada de documento legal que 
comprove o casamento ou o convívio em União Estável, conforme código 
civil (Declaração de União Estável feita em cartório de registro civil e/ou 
certidão de casamento). 

 

5) Cada entidade poderá inscrever: 

a) Na etapa regional e inter-regional: é livre o número de inscritos 
por prova; 

b) Na etapa Final: Até 05 (cinco) concorrentes por prova; 

c) O concorrente que confirmar sua participação e não apresentar 
justificativa perderá 02 (dois) pontos na classificação pro FENART, por 
evento faltoso. 

Obs.: Artigo 7º - As “Entidades Concorrentes” inscreverão os 
“Participantes” no FEMART, observando o seguinte: (...) III – Cada 
Entidade Concorrente poderá inscrever até 05 (cinco) participantes por 
prova, na etapa final; IV – Cada Entidade Concorrente poderá inscrever 
livremente o número de participantes por prova nas etapas regional e 
inter-regional; V – O concorrente que confirmar sua inscrição, e não 
apresentar uma justificativa para a sua ausência na prova, até o final da 



 
 
 
 
 

reunião técnica perderá 02 (dois) pontos na somatória da classificação 
para o FENART por evento faltoso. 
 

6) Cada concorrente poderá ser inscrito em até 04 (quatro) provas; 
Obs.: Artigo 7º - As “Entidades Concorrentes” inscreverão os 
“Participantes” no FEMART, observando o seguinte: (...)  II – são 
permitidas inscrições de um mesmo participante em até 04 (quatro) 
provas; 

 

7) As datas bases das categorias são as seguintes:  

 Pré-Mirim: 2009 

 Mirim: os nascidos a partir do ano de 2006 

 Juvenil: os nascidos a partir do ano de 2002;  

 Adulta os nascidos antes do ano de 2006; 

 Veterana os nascidos até o ano de 1991;  

 Xiru os nascidos até o ano de 1971; 

 

OBSERVAÇÃO: Não impedindo conforme regulamento que a categoria 
pré-mirim ascenda para a categoria mirim, que a mirim ascenda para 
categoria juvenil e que a categoria juvenil ascenda para categoria 
adulta. 

 

8) As inscrições que não estiverem com todos os dados necessários à 
realização da conferência quais sejam: Nome completo do concorrente, 
prova, categoria (quando houver previsão no regulamento), gênero 
(quando houver previsão no regulamento), data de nascimento e 
número do cartão tradicionalista ou CPF, serão desconsideradas. As 
provas estão descritas no regulamento entre os artigos 20 a 52; 

 

9) A idade dos dançarinos para participação nas COREOGRAFIAS DE 
ENTRADA E SAÍDA DE PALCO é a mesma da categoria para a qual, o 
grupo de Danças Tradicionais está concorrendo, conforme regulamento 



 
 
 
 
 

(“Art. 27, “§ 8º - Os dançarinos participantes dos concursos de entrada 
e saída devem obedecer as idades conforme a categoria que estão 
concorrendo. Devendo estar devidamente inscritos e apresentar a 
carteirinha da CBTG, na forma desse regulamento.”). 

 

10) Passagem de palco, conforme regulamento em seu Art. 26 § 4º e 27, § 
5º, incisos I e II, com exceção das etapas regionais. 

  

11) As etapas que compõe o CIRCUITO FEMART – Festival Matogrossense de 
Arte e Tradição, para o ano de 2019, ficaram assim programadas: 

REGIONAIS 

2ª e 4ª REGIÃO TRADICIONALISTA 

Por convenção do Congresso Tradicionalista não será realizada etapa 
regional. 

 

1ª e 3ª REGIÃO TRADICIONALISTA 

Por convenção do Congresso Tradicionalista não será realizada etapa 
regional. 

_________________________________________________________ 

INTERREGIONAL: 

Local: CTG Aliança da Serra – Tangará da Serra/MT 

Data: 31/05 a 02/06/2018 

_________________________________________________________ 

ETAPA FINAL: 

Local: CTG Chama da Tradição – Sapezal/MT 

Data: 25 a 27/10/2019 

 

12) Nos dois anos (2019/2020) do Circuito Classificatório do FEMART, será 
excluído o bloco 02 das danças tradicionais, conforme previsto no Artigo 



 
 
 
 
 

21, Parágrafo primeiro do Regulamento do FEMART e FENART, que está 
assim composto: 
 “Bloco 02: Balaio, Caranguejo, Maçanico, Sarrabalho, Chote Inglês, 
Chico Sapateado, Tirana do Lenço, Pezinho.” 
 

13) As categorias Juvenil e Adulta da Prova de Danças Tradicionais, 
sofreram alterações no número de danças que deverão ser apresentadas 
nas etapas REGIONAL E INTERREGIONAL, ficando assim dispostos: 

a) REGIONAL: Os Grupos deverão apresentar para o sorteio 06 (seis) 
danças, sendo elas dispostas da seguinte forma 02 (duas) da urna de 
roda; 02 (duas) da urna de fila; e 02 (duas) da urna de pares 
independentes, dentre as danças que compõe os blocos 01 e 03; 

b) INTRREGIONAL: Os Grupos deverão apresentar para o sorteio 09 
(nove) danças, sendo elas dispostas da seguinte forma 03 (três) da urna 
de roda; 03 (três) da urna de fila; e 03 (três) da urna de pares 
independentes, dentre as danças que compõe os blocos 01 e 03; 

c) FINAL: Os grupos poderão excluir até 06 (seis) danças, devendo cada 
urna (roda fila e pares independentes) conter no mínimo 03 danças para 
sorteio, dentre as danças que compõe os blocos 01 e 03; 

 
Bloco 01: Rilo, Pau de Fitas, Queromana, Chimarrita, Tatu de Volta no 
Meio, Chote de Duas Damas, Chote Carreirinho, Chimarrita Balão. 
Bloco 03: Cana Verde, Roseira, Meia Canha, Anu, Chote de Quatro 
Passi, Tatu, Rancheira de Carreirinha, Havaneira Marcada, Chote de 
Sete Voltas 
 
Obs.: Artigo 72 – Das etapas do FEMART. (...) VI – Na etapa regional, 
os concorrentes nas provas danças tradicionais da categoria Juvenil e 
Adulta deverão apresentar 06 (seis) danças tradicionais para sorteio, 
sendo 02 (duas) danças de cada urna (fila, roda e pares 
independentes), já na fase estadual (etapa inter-regional), os 
concorrentes nas provas danças tradicionais da categoria Juvenil e 
Adulta deverão apresentar 09 (nove) danças tradicionais para sorteio, 
sendo 03 (três) danças de cada urna (fila, roda e pares independentes), 
as quais serão indicadas no momento da inscrição, para as demais 
categorias, serão apresentadas 03 (três) danças de livre escolha, sendo 



 
 
 
 
 

uma de cada urna: 01 (uma) de roda, 01 (uma) de Fila e 01 (uma) de 
pares independentes, salvo as categorias mirim B e Xiru, que podem 
escolher quaisquer danças independente de urna e/ou bloco, 
excetuando-se Fase final do FEMART. 

 

14) Conforme alteração aprovada na Convenção de 2016, as entidades só 
poderão se inscrever e concorrer com grupo de Danças Tradicionais na 
Mirim Força “B”, desde que se inscrevam e concorram com grupo de 
Danças Tradicionais na Mirim Força “A” 

Obs.: Artigo 20 - As provas da modalidade Danças Tradicionais são: 
(...) Parágrafo Único: As entidades só poderão se inscrever e 
concorrer com grupo de Danças Tradicionais na Mirim Força “B”, desde 
que se inscrevam e concorram com grupo de Danças Tradicionais na 
Mirim Força “A”. 

 

As duvidas acerca do regulamento poderão ser esclarecidas via e-mail: 
marcileia.souza@tjmt.jus.br ou chico-pac@grupoirrigar.com; 

 

Sorriso/MT, 15 de janeiro de 2019. 
 
 

Marcileia Capitanio de Souza 
Diretora Artística do MTG/MT 

Gestão 2017/2019 


