
 

   

1 CBTG – Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha 

FAMÍLIA EM VERSO E CANÇÃO 

Regulamento 

 

I. Serão aceitos vídeos com até 02 (dois) minutos de duração, que quando 

gravados com o celular, este deverá estar na posição horizontal (deitado), e 

deverão estar de acordo com os padrões de layout conforme o modelo anexo. 

II. As apresentações devem ser gravadas contendo no mínimo 02 (duas) 

pessoas da mesma Família 

III. Seja Declamando, Cantando ou executando instrumentos, fica a critério da 

Família como será feita sua apresentação, com acompanhamento, com 

gravação, Um principal e outro acompanhante, todos cantando, declamando 

ou tocando etc. Mas deverão estar dentro dos padrões de apresentações do 

FENART 

IV. O Objetivo é valorizar a família tradicionalista brasileira, promovendo um 

verdadeiro encontro virtual de cultura e tradição Gaúcha a nível nacional.  

V. O vídeo deverá ser nomeado com o Nome da Família, Entidade 

Tradicionalista, Cidade e UF que reside, Ex: (Familia Silva – CTG Tiarayu – 

Porto Alegre/RS). 

VI. Todo vídeo deve estar editado com a identidade visual, que conterá as 

identificações do item V na tarja amarela e a logomarca do MTG ao qual 

pertence, ao lado direito, conforme modelo anexo ao convite. 



 

   

2 VII. Os Vídeos serão postados nas redes sociais (Facebook e Instagram) e no 

canal do Youtube da CBTG 

VIII. Todos participantes que aparecerem no vídeo deverão estar devidamente 

pilchados, conforme regulamento geral da CBTG. 

IX. Ao menos 01 (um) participante do vídeo deverá ser associado ao MTG local 

e possuir identidade (cartão) tradicionalista. 

X. Os vídeos deverão ser enviados ao Diretor Artístico do MTG local, conforme 

endereços abaixo. 

XI. Todos os vídeos recebidos entre 15/04 e 15/05 que estiverem dentro dos 

padrões descritos e de acordo com este regulamento, serão publicados. 

XII. Endereços para envio dos vídeos: 

1) MTG/RS – artístico@mtg.org.br 

2) MTG/SC – jefe_moreira@hotmail.com  

3) MTG/PR – artisticamtgpr@gmail.com 

4) MTG/MS – tecnicamtgms@gmail.com 

5) MTG/MT – marcileia.souza@tjmt.jus.br 

6) MTG/SP – artisticamtgsp@gmail.com 

7) MTG/PC – emilhanoseron@gmail.com 

8) MTG/AO – artísticomtgao@gmail.com 

 

Porto Alegre/RS, 14 de abril de 2020. 


