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RETIFICAÇÃO 
 

O Departamento Cultural do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Mato Grosso, vem 
por meio deste publicar a retificação do Regulamento Cultural publicado no dia 02 de 
abril de 2020, devido a um erro de digitação no que diz respeito do Art. 4º e seus 
parágrafos com a supressão integral do parágrafo 8º; 
 
 
Onde se lê: 
 
Art.4º. O Concurso será realizado entre os participantes distribuídos em seis 
categorias, a saber: 

 Bonequinha e Piazito; 
 

 Mirim; 
 

 Juvenil; 
 

 Adulta; 
 

 Veterana; 
 

 Xirú. 

 

§ 1º. Os participantes da categoria Bonequinha e Piazito deverão ter de 04 a 08 anos, 
11 meses e 30 dias. 

§ 2º. Os participantes da categoria Mirim devem possuir de 08 anos á 13 anos , 11 
meses e 30 dias.  

§ 3º. Os participantes da categoria Juvenil devem possuir de 14 anos á 17 anos, 11 
meses e 30 dias 
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§ 4º. Os Participantes da categoria Adulta devem possuir 18 anos completos.  

§ 5º. Os Participantes da categoria Veterana devem possuir 30 anos completos.  

§ 6º. Os participantes da categoria Xirú devem possuir 50 anos completos.  

§ 7º. Serão eleitas nas (6) seis categorias a 1ª, 2ª e 3ª Prenda e o 1º, 2º e 3º Peão 
Tradicionalista do MTG- MT, aqueles que, na forma deste regulamento, alcançarem o 
1º, 2º e 3º lugar no consumo respectivamente. 

§ 8º. As idades das categorias são as constantes do Art.161 do Regulamento Geral da 
CBTG. 

 

Leia-se: 

Art. 4º. O Concurso será realizado entre os Participantes distribuídos em 06 (seis) 
categorias, a saber: 
 
I – Bonequinha e Piazito; 
 
II – Mirim; 
 
III – Juvenil; 
 
IV – Adulta; 
 
V – Veterana; 
 
VI – Xirú. 
 
§ 1º Os Participantes da categoria Bonequinha e Piazito devem ter de 04 (quatro) a 08 
(oito) anos, 11 (onze) meses e 30 (trinta) dias até dezembro de 2020, 2022, 2024 e 
2026 e assim sucessivamente. 
 
§ 2º Os Participantes da categoria Mirim devem ter de 08 (oito) anos a 13 (treze) anos, 
11 (onze) meses e 30 (trinta) dias até dezembro de 2021, 2023, 2025, 2027 e assim 
sucessivamente. 
 
§ 3º Os Participantes da categoria Juvenil devem ter de 14 (quatorze) anos a 17 
(dezessete) anos, 11 (onze) meses e 30 (trinta) dias até dezembro de 2021, 2023, 
2025, 2027 e assim sucessivamente 
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§ 4º Os Participantes da categoria Adulta devem ter 18 (dezoito) anos completos a 
partir de 01 de janeiro de 2021, 2023, 2025, 2027 e assim sucessivamente. 
 
§ 5º Os Participantes da categoria Veterana devem ter 30 (trinta) anos completos a 
partir de 01 de janeiro de 2021, 2023, 2025, 2027 e assim sucessivamente. 
 
§ 6º Os Participantes da categoria Xirú devem ter 50 (cinquenta) anos completos a 
partir e 01 de janeiro de 2021, 2023, 2025, 2027 e assim sucessivamente. 
 
§ 7º Serão eleitos nas 06 (seis) categorias a 1ª, 2ª e 3ª Prenda e o 1º, 2º e 3º Peão 
Tradicionalista do MTG/MT, aqueles que, na forma deste Regulamento, alcançarem o 
1º, 2º e 3º lugar no Concurso, respectivamente. 
 
§ 8º As idades das categorias são as constantes do art. 161 do Regulamento Geral da 
Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha – CBTG. 
 
 

Canarana – MT, 03 de abril de 2020. 
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